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1.0. IDENTYFIKACJA
1.1. RODZAJE PODUSZEK
• standardowe poduszki podnoszące SAVA: SLK, SLK-H i SLK-L,
• płaskie poduszki podnoszące SAVA: SFB-K i SFB-H

8

8 bar (118 PSI)

Ciśnienie robocze

12,6 t (13.8 Tons)
152 l (5.37 cu./Ft.)
22 cm (8.8 inch)

Maksymalna nośność

9,9 t (10.9 Tons)

SLK 12

Maks. wysokość
podnoszenia
MAX 2

MADE IN SLOVENIA ǀ www.savetech.eu ǀ Trelleborg Slovenija, d.o.o., Škofjeloška c. 6, SI-Kranj

Ryc. 1.1: etykieta poduszki podnoszącej z opisem  
Wszystkie wysokociśnieniowe poduszki podnoszące SAVA są zgodne z normą EN 13731.

1.2. PRODUCENT

Trelleborg SLOVENIJA, d.o.o.
Produkcja i dystrybucja przemysłowych
wyrobów gumowych oraz opon
Produkty Ochrony Środowiska
Škofjeloška cesta 6
4502 Kranj
Slovenia
Tel: +386 (0)4 206 6388
Telefax: +386 (0)4 206 6390
info.eko@trelleborg.com
www.savatech.eu
www.savatech.com
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Objętość poduszki

Model poduszki

2.0. OPIS PRODUKTU
2.1. PODSTAWOWE FUNKCJE I ZASTOSOWANIE
Standardowe oraz płaskie poduszki podnoszące SAVA są przeznaczone do podnoszenia, opuszczania,
przesuwania oraz rozsuwania obiektów o masie do 88t (97 US t), głównie podczas akcji ratowniczych, ale
również w zastosowaniach przemysłowych.

2.2. PODSTAWOWE DANE
Tabela. 1: Standardowe poduszki podnoszące SAVA
8 bar - SLK
WYMIARY
TYP

NUMER
KATALOGOWY

SLK 1
SLK 3
SLK 6
SLK 10
SLK 14
SLK 21
SLK 25
SLK 33
SLK 45
SLK 55
SLK 70

77973
77974
77975
76734
76735
76736
76737
76738
76739
76794
573241

WAGA

CIŚNIENIE
ROBOCZE

ZAPOTRZEBOWANIE MAKSYMALNY
POWIETRZA
UDŹWIG

MAX. LIFTING
HEIGHT

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

[cm] / [inch]

[cm] / [inch]

[cm] / [inch]

[kg] / [lbs]

[bar] / [psi]

[l] / [cu./Ft.]

[t] / [US Tons]

[cm] / [inch]

15 / 6″
22,5 / 9″
30 / 12″
38 / 15″
45 / 18″
55 / 22″
61 / 24″
69 / 27″
78 / 31″
87 / 34″
94,5 / 37″

15 / 6″
22,5 / 9″
30 / 12″
38 / 15″
45 / 18″
55 / 22″
61 / 24″
69 / 27″
78 / 31″
87 / 34″
94,5 / 37″

2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″

0,55 / 1,2
1,25 / 3
2/4
3,5 / 8
5 / 11
7 / 15
9 / 20
11 / 24
14 / 31
18 / 40
22,5 / 50

8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116

5 / 0,2
15 / 0,5
42 / 1,5
86 / 3,0
152 / 5,4
296 / 10,5
416 / 14,7
621 / 21,9
921 / 32,5
1305 / 46,1
1505 / 53,2

1,1 / 1,2
2,7 / 3
5,5 / 6,1
10,1 / 11,1
13,5 / 14,9
21,1 / 23,2
25,2 / 27,7
33 / 36,3
44,6 / 49,1
55 / 60,5
70,4 / 77,4

8 / 3,1″
13 / 5,1″
16 / 6,3″
21 / 8,3″
25 / 9,8″
30 / 11,8″
34 / 13,4″
38 / 15″
42 / 16,5″
47 / 18,5″
52 / 20,5″

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [mm] / [inch]
25 / 1

75 / 3

125 / 5

175 / 7

225 / 9

275 / 11

325 / 13

375 / 15

425 / 17

475 / 19

525 / 21

60 / 66

SLK 55

SLK 45

SLK 33
SLK 25
SLK 21
SLK 14
SLK 10
SLK 6
SLK 3
SLK 1

50 / 55

40 / 44

30 / 33

20 / 22

10 / 11

0/0

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [t] / [US Tons]

70 / 66

SLK 70

Ryc. 2.1: Maksymalny ciężar podnoszonego obiektu w zależności od wysokości podnoszenia dla poduszek z serii SLK

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [mm] / [inch]
50 / 2

75 / 3

100 / 4

125 / 5

150 / 6

175 / 7

200 / 8
10 / 11

SLK 10

8 / 8.8

6 / 6.6

SLK 6
4 / 4.4

SLK 3

2 / 2.2

SLK 1
0/0

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [t] / [US Tons]

25 / 1

Ryc. 2.2: Maksymalny ciężar podnoszonego obiektu w zależności od wysokości podnoszenia dla poduszek SLK 1 do SLK 10

Tabela. 2: Standardowe poduszki podnoszące z serii SLK-H
10 bar - SLK-H
WYMIARY
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TYP

NUMER
KATALOGOWY

SLK- H 1
SLK- H 4
SLK- H 7
SLK- H 12
SLK- H 17
SLK- H 26
SLK- H 32
SLK- H 41
SLK- H 56
SLK- H 69
SLK- H 88

291240
291241
291242
291243
291244
291245
291246
291247
291248
291249
291250

WAGA

CIŚNIENIE
ROBOCZE

ZAPOTRZEBOWANIE MAKSYMALNY
POWIETRZA
UDŹWIG

MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
PODOSZENIA

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

[cm] / [inch]

[cm] / [inch]

[cm] / [inch]

[kg] / [lbs]

[bar] / [psi]

[l] / [cu./Ft.]

[t] / [US Tons]

[cm] / [inch]

15 / 6″
22,5 / 9″
30 / 12″
38 / 15″
45 / 18″
55 / 22″
61 / 24″
69 / 27″
78 / 31″
87 / 34″
94,5 / 37″

15 / 6″
22,5 / 9″
30 / 12″
38 / 15″
45 / 18″
55 / 22″
61 / 24″
69 / 27″
78 / 31″
87 / 34″
94,5 / 37″

2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″

0,55 / 1,2
1,25 / 3
2/4
3,5 / 8
5 / 11
7 / 15
9 / 20
11 / 24
14,1 / 31
18,2 / 40
22,7/ 50

10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145

7 / 0,3
19 / 0,7
52 / 1,9
106 / 3,8
186 / 6,6
362 / 12,8
508 / 18,0
759 / 26,8
1122 / 39,7
1595 / 56,4
1650 / 58,3

1,2 / 1,3
3,3 / 3,6
6,8 / 7,5
12,1 / 13,3
16,6 / 18,3
26,3 / 28,9
31,8 / 35
41,3 / 45,4
55,8 / 61,4
68,7 / 75,6
88 / 96,8

8 / 3,1″
13 / 5,1″
16 / 6,3″
21 / 8,3″
25 / 9,3″
30 / 11,8″
34 / 13,4″
38 / 15″
42 / 16,5″
47 / 18,5″
52 / 20,5″

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [mm] / [inch]
25 / 1

75 / 3

125 / 5

175 / 7

225 / 9

275 / 11

325 / 13

375 / 15

425 / 17

475 / 19

500 / 20

SLK-H 88
80 / 88

70 / 66

SLK-H 69
60 / 66

SLK-H 56

50 / 55

40 / 44

SLK-H 41

30 / 33

SLK-H 32
SLK-H 26

20 / 22

SLK-H 17
SLK-H 12

10 / 11

SLK-H 7
SLK-H 4
SLK-H 1

0/0

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [t] / [US Tons]

90 / 99

Ryc. 2.3: Maksymalny ciężar podnoszonego obiektu w zależności od wysokości podnoszenia dla poduszek z serii SLK-H

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [mm] / [inch]

SLK-H 12

50 / 2

75 / 3

100 / 4

125 / 5

150 / 6

175 / 7

200 / 8
12 / 13

10 / 11

8 / 8.8

SLK-H 7

6 / 6.6

4 / 4.4

SLK-H 4
2 / 2.2

SLK-H 1
0/0

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [t] / [US Tons]

25 / 1

Ryc. 2.4: Maksymalny ciężar podnoszonego obiektu w zależności od wysokości podnoszenia dla poduszek SLK-H 1 do SLK-H 12

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Tabela. 3: Standardowe poduszki podnoszące SAVA z serii SLK-L
8 bar - SLK-L
WYMIARY
NUMER
KATALOGOWY

TYP

SLK-L 9
SLK-L 13
SLK-L 20
SLK-L 24

519833
519834
519837
77983

WAGA

CIŚNIENIE
ROBOCZE

ZAPOTRZEBOWANIE MAKSYMALNY
POWIETRZA
UDŹWIG

MAX. LIFTING
HEIGHT

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

[cm] / [inch]

[cm] / [inch]

[cm] / [inch]

[kg] / [lbs]

[bar] / [psi]

[l] / [cu./Ft.]

[t] / [US Tons]

[cm] / [inch]

45 / 18″
50 / 20″
75 / 30″
102 / 40″

30 / 12″
37,5 / 15″
37,5 / 15″
32 / 13″

2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″

3,3 / 7,3
4,5 / 10
6,5 / 14,3
7,8 / 17,2

8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116

95 / 3,4
170 / 6,0
270 / 9,5
220 / 7,8

8,9 / 9,8
13,2 / 14,5
20,2 / 22,2
24 / 26,4

19 / 7,5″
23 / 9,1″
23 / 9,1″
20 / 7,9″

25 / 1

75 / 3

125 / 5

175 / 7

225 / 9
25 / 27.5

SLK-L 24
20 / 22

SLK-L 20

15 / 16.5

SLK-L 13
10 / 11

SLK-L 9
5 / 5.5

0/0

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [t] / [US Tons]

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [mm] / [inch]

Ryc. 2.5: Maksymalny ciężar podnoszonego obiektu w zależności od wysokości podnoszenia dla poduszek z serii SLK-L
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Tabela. 4: Płaskie poduszki podnoszące SAVA z serii SFB-K
8 bar - SFB-K

WYMIARY
TYP

SFB-K 2/17
SFB-K 7/17
SFB-K 10/17
SFB-K 20/17
SFB-K 33/17

NUMER
KATALOGOWY

282314
519883
519884
519885
519886

WAGA
DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

CIŚNIENIE ZAPOTRZEBOWANIE MAKSYMALNY
ROBOCZE
POWIETRZA
UDŹWIG

MAKSYMALNY
MAKSYMALNA
UDŹWIG PRZY
WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNEJ
PODOSZENIA
WYSOKOŚCI

[cm] / [inch] [cm] / [inch] [cm] / [inch] [kg] / [lbs] [bar] / [psi]

[l] / [cu./Ft.]

[t] / [US Tons]

[cm] / [inch]

[t] / [US Tons]

45 / 18″
55 / 22″
61 / 24″
78 / 31″
91.5 / 36″

200 / 7.1
224 / 7.9
350 / 12.4
520 / 18.4
810 / 28.6

13.5 / 14.9
21.1 / 23.2
25.2 / 27.7
44.6 / 49.1
64 / 70.4

17 / 6.7
17 / 6.7
17 / 6.7
17 / 6.7
17 / 6.7

2.3 / 2.5
6.7 / 7.4
9.5 / 10.5
20.2 / 22.2
33.3 / 36.6

45 / 18″
55 / 22″
61 / 24″
78 / 31″
91.5 / 36″

2.5 / 1″
2.5 / 1″
2.5 / 1″
2.5 / 1″
2.5 / 1″

5.1 / 11.3
7.3 / 16
9.2 / 20
14.5 / 32
20.6 / 45

8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116
8 / 116

25 / 1

SFB-K 33/17

75 / 3

125 / 5

175 / 7
60 / 66

50 / 55

SFB-K 20/17

40 / 44

30 / 33

SFB-K 10/17
SFB-K 7/17
SFB-K 2/17

20 / 22

10 / 11

0/0

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [t] / [US Tons]

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [mm] / [inch]

Ryc. 2.6: Maksymalny ciężar podnoszonego obiektu w zależności od wysokości podnoszenia dla poduszek z serii SFB-K

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Tabela. 5: Płaskie poduszki podnoszące SAVA z serii SFB-H
10 bar - SFB-H
NUMER
KATALOGOWY DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

TYP

WAGA

[cm] / [inch] [cm] / [inch] [cm] / [inch] [kg] / [lbs]

SFB-H 2,5/17
SFB-H 8/17
SFB-H 12/17
SFB-H 25/17
SFB-H 42/17

282432
291294
291295
291296
291297

45 / 18″
45 / 18″
55 / 22″
55 / 22″
61 / 24″
61 / 24″
78 / 31″
78 / 30″
91,5 / 36″ 91,5 / 36″

25 / 1

2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″
2,5 / 1″

5,2 / 11,5
7,4 /16
9,2 / 20
14,5 / 32
20,5 / 45

CIŚNIENIE ZAPOTRZEBOWANIE MAKSYMALNY
ROBOCZE
POWIETRZA
UDŹWIG
[bar] / [psi]

[l] / [cu./Ft.]

[t] / [US Tons]

[cm] / [inch]

[t] / [US Tons]

10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145

220 / 7,8
280 / 9,9
437,5 / 15,5
650 / 23
1012,5 / 35,8

16,6 / 18,3
26,4 / 29
31,5 / 34,7
55,8 / 61,3
80 / 88

17 / 6,7″
17 / 6,7″
17 / 6,7″
17 / 6,7″
17 / 6,7″

2,5 / 2,8
8,1 / 8,9
11,9 / 13,1
25,3 / 27,8
41,6 / 45,8

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [mm] / [inch]
50 / 2

MAKSYMALNY
MAKSYMALNA
UDŹWIG PRZY
WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNEJ
PODOSZENIA
WYSOKOŚCI

100 / 4

170 / 6.7
80 / 88

SFB-H 42/17
70 / 66

60 / 66

SFB-H 25/17

50 / 55

40 / 44

SFB-H 12/17
SFB-H 8/17
SFB-H 2.5/17

30 / 33

20 / 22

10 / 11
0/0

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [t] / [US Tons]

WYMIARY

Ryc. 2.7: Maksymalny ciężar podnoszonego obiektu w zależności od wysokości podnoszenia dla poduszek z serii SFB-H
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2.3. WARUNKI ŚRODOWISKOWE I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Właściwy zakres temperatury pracy wynosi -20°C (-4°F) do +80°C (176°F). Dopuszczalne jest wystawienie
poduszek na działanie temperatury do -40°C (-40°F), jednak na czas nie dłuższy niż 1 godzina, oraz do
+100°C (+212°F) na czas do 30 minut.

Standardowa wersja poduszek podnoszących SAVA nie jest przeznaczona do pracy w strefie
zagrożenia wybuchem. Takie środowisko wymaga zastosowania specjalnego typu poduszek
podnoszących SAVA.

2.4. BEZPIECZEŃSTWO I OSOBISTE WYPOSAŻENIE OCHRONNE
W trakcie użytkowania poduszek podnoszących SAVA pamiętaj o środkach ochrony osobistej. Strażacy i członkowie
zespołów ratunkowych powinni używac adekwatnych środków ochorny osobistej. Pozostali użytkownicy powinni
posiadać kaski, okulary, rękawice oraz obuwie ochronne.

3.0. DEFINICJE
Powierzchnia podnosząca: powierzchnia poduszki mająca kontakt z podnoszonym obiektem
Powierzchnia styku: górna oraz dolna powierzchnia poduszki
Sterownik: urządzenie umożliwiające napełnianie oraz opróżnianie poduszek, a także wskazujące aktualną
wartość ciśnienia wewnątrz układu
Standardowa poduszka podnosząca: poduszka wysokociśnieniowa o zmiennym kształcie i rozmiarze
powierzchni podnoszącej w trakcie napełniania powietrzem lub wodą
Płaska poduszka podnosząca: poduszka wysokociśnieniowa unosząca się równomiernie prawie na całej
powierzchni w trakcie napełniania powietrzem lub wodą. Dzięki swojej konstrukcji zachowuje kształt i rozmiar
powierzchni podnoszącej.
Nośność: maksymalny ciężar, który może unieść poduszka przy określonym ciśnieniu
Dopuszczalne ciśnienie: maksymalne ciśnienie w trakcie pracy, określone przez producenta
Reduktor ciśnienia lub zawór redukcyjny: jego zadaniem jest ustalenie ciśnienia w układzie
Zbiornik ciśnieniowy: zbiornik zawierający sprężone powietrze, stosowany jako źródło powietrza do napełniania
poduszek podnoszących SAVA
Zawór bezpieczeństwa: zapobiega przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia w układzie
Wąż/przewód zasilający: łączy zbiornik sprężonego powietrza z kotrolerem oraz z poduszkami podnoszącymi
SAVA
Ciśnienie robocze: ciśnienie w poduszce w trakcie pracy

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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4.0. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
4.1. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Poduszki podnoszące SAVA pakowane są w kartonowe opakowania, z dodatkowo zabezpieczonymi wrażliwymi
częściami. Poduszki powinny być transportowane w pozycji poziomej lub pionowej, wyginanie lub załamywanie
jest niedozwolone. Poduszki powinny być przechowywane w suchym i zacienionym miejscu, nienarażonym na
działanie ekstremalnych temperatur (patrz rozdział 4.5.).

4.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM
Przed przystąpieniem do użytkowania poduszek podnoszących SAVA należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją.

Zespoły ratownicze powinny zostać przeszkolone zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi. Pozostali
użytkownicy powinni odbyć szkolenie organizowane przez producenta lub jednego z partnerów.

4.3. USUWANIE OPAKOWANIA
Do otwarcia opakowania nie należy używać ostrych przedmiotów, ze względu na ryzyko uszkodzenia poduszki.

4.4. UTYLIZACJA OPAKOWAŃ
Opakowanie wykonane jest w całości z kartonu nadającego się do recyklingu, powinno zostać
wyrzucone do odpowiedniego kontenera.

4.5. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA
Poduszki podnoszące SAVA powinny być przechowywane w zacienionych miejscach

Temperatura przechowywania: +5°C (+41°F) do +25°C (+77°F).

Zalecamy przechowywanie poduszek w pozycji poziomej, ze złączem napełniającym skierowanym do przodu- takie
ułożenie pomaga zapobiegać jego uszkodzeniom w trakcie przemieszczania. Jeżeli poduszki są przechowywane
w pozycji pionowej, zalecamy oparcie ich o pionową przeszkodę (np. ścianę) by zapobiec ich wygięciu. Złącze
zasilające powinno być skierowane do góry. W celu ograniczenia wpływu warunków środowiskowych zaleca się
przechowywanie poduszek w pokrowcach z PVC.
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4.6. PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI I RAPORTÓW Z PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
Skrócona instrukcja oraz atest są dostarczone wraz z każdą poduszką podnoszącą SAVA.
Zaleca się zachowanie instrukcji oraz raportów z okresowych przeglądów technicznych
przez cały okres użytkowania poduszek!

5.0. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
5.1. ZALECENIA BEZPIECZNEJ I WYDAJNEJ PRACY
Niestosowanie się do instrukcji może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników i osób trzecich
oraz skutkować poważnymi obrażeniami. Przed przystąpieniem do użytkowania poduszek
podnoszących SAVA bezwzględnie należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji!
UWAGA! NIE WOLNO PRZEBYWAĆ POD PODNIESIONYM OBIEKTEM, JEŻELI NIE JEST
ZABEZPIECZONY I USTABILIZOWANY PODPORĄ!
• Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego.
• Nigdy nie umieszczaj na sobie więcej niż dwóch standardowych poduszek podnoszących
SAVA.
• Nigdy nie umieszczaj więcej niż trzech płaskich poduszek podnoszących SAVA.
• Nigdy nie przekraczaj wartości ciśnienia w poduszce 1bar (14,5psi) jeżeli nie jest ona
obciążona.
• Napełniaj poduszki podnoszące SAVA do momentu osiągnięcia wymaganej wysokości lub
do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia roboczego.
• Producent nie bierze odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia produktu.
• Zawsze używaj środków ochrony osobistej w trakcie pracy z poduszkami.
• Poduszki podnoszące SAVA bądź ich akcesoria nie badane zgodnie z procedurą i
czasookresem przedstawionym w pkt. 6.3.1., nie mogą być użytkowane aż do czasu
przeprowadzenia badań.

5.1.1. PRZENOSZENIE PODUSZEK PODNOSZĄCYCH SAVA
Zalecamy przenoszenie poduszek w pozycji pionowej. Upewnij się, że złącze zasilające jest skierowane do góry,
zapobiega to uszkodzeniu złącza w razie upuszczenia.
Większe i cięższe poduszki:
• SLK 25, SLK 33, SLK 45, SLK 55, SLK 70
• SLK-H 32, SLK-H41, SLK-H 56, SLK-H 69, SLK-H 88
• SLK-L 20, SLK-L 24
• SFB-K 7/17, SFB-K 10/17, SFB-K 20/17, SFB-K 33,17
• SFB-H 8/17, SFB-H 12/17, SFB-H 25/17, SFB-H 42/17
oraz kilka poduszek na raz powinny być przenoszone poziomo, przez dwie osoby.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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5.1.2. ŚRODOWISKO PRACY
TEMPERATURA PODNOSZONEGO PRZEDMIOTU
odnoszenie obiektu o temperaturze przekraczającej 55°C (+131°F) może spowodować
uszkodzenie poduszki. Aby tego uniknąć należy zabezpieczyć powierzchnię styku poduszki z
podnoszonym obiektem za pomocą płyty pilśniowej lub płyty stalowej pokrytej gumą. Poduszki
podnoszące SAVA zachowują nośność i poprawne właściwości materiałowe do minimalnej
temperatury -20°C (-4°F).
OŚWIETLENIE MIEJSCA PRACY
Pomimo łatwej obsługi poduszek podnoszących SAVA praca w ciemności niesie za sobą różne
niebezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że miejsce pracy jest właściwie
oświetlone. Zalecamy zastosowanie dodatkowego oświetlenia w warunkach pogorszonej
widoczności, nawet w dzień. Do oświetlenia miejsca pracy nie należy używać otwartego ognia.
OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY
Zarówno przygotowanie, jak i operacja podnoszenia / opuszczania obiektów za pomocą
poduszek podnoszących SAVA powinno być wykonywane przez przeszkolony personel. Osoby
postronne powinny opuścić miejsce działań. Jeżeli występuje dodatkowe zagrożenie dla ludzi
lub środowiska (np. wybuch pożaru spowodowany wyciekiem paliwa), odpowiednio przeszkolony
personel powinien przeprowadzić wszelkie działania zapobiegawcze, aby je zminimalizować.
UŻYTKOWANIE W MIEJSCU POŻARU
Poduszki podnoszące SAVA mogą być użytkowane w miejscu pożaru dopiero gdy temperatura
gruntu i podnoszonego obiektu spadnie poniżej 55°C (+131°F).

5.2. DOBÓR WŁAŚCIWEJ PODUSZKI PODNOSZĄCEJ
Aby właściwie dobrać poduszkę do konkretnego zadania należy uwzględnić poniższe kryteria:
• kształt podnoszonego obiektu,
• waga podnoszonego obiektu,
• wymagana wysokość podnoszenia.
Przeanalizuj dane odnośnie wagi obiektu, wysokości podnoszenia, jak również ryc. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i
2.7 aby poprawnie dobrać poduszkę podnoszącą.
Na przykład:
Obiekt ważący 10t (11 US t) ma zostać podniesiony na wysokość 150mm (6″) przy użyciu poduszki podnoszącej
SAVA. Po analizie ryc. 2.1. widzimy, że poduszki SLK 33, SLK 45, SLK 55 oraz SLK 70 spełniają założone
wymagania, natomiast poduszka SLK 25 ma za małą nośność przy wymaganej wysokości podnoszenia.
Przeanalizujmy następnie ryc. 2.3. Wynika z niej, że poduszki SLK-H 32, SLK-H 41, SLK-H 56, SLK-H 56, SLK-H
69 oraz SLK-H 88 również spełniają założone wymagania. Inaczej ma się sytuacja z poduszkami z rodziny SLK-L,
jak wynika z ryc. 2.5. żadna z nich nie nadaje się do tego zadania.
Możemy również użyć płaskich poduszek podnoszących SFB-K (ryc. 2.6.) oraz SFB-H (ryc. 2.7.), których nośność
nie jest aż tak zależna od wysokości podnoszenia, jak w standardowych poduszkach podnoszących. Ze względu
na zadaną wysokość podnoszenia 150mm (6″), w niektórych przypadkach trzeba będzie ułożyć na sobie dwie
poduszki, w sposób opisany w rozdziale 5.4.2.2. Poduszki SFB-K 12/17, SFB-K 20/17, SFB- K 33/17, SFB-H
12/17, SFB-H 25/1 oraz SFB-H 42/17 spełniają wymagania odnośnie nośności.
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5.3. ZESTAW NAPEŁNIAJĄCY DO PODUSZEK PODNOSZĄCYCH SAVA
• Poduszki podnoszące SAVA mogą być napełnianie wyłącznie powietrzem lub wodą.
• Stosowanie innych gazów lub cieczy jest zabronione.
• Napełnianie poduszek powinno się odbywać za pomocą oryginalnego sterownika SAVA z

wbudowanym zaworem bezpieczeństwa.
• Nigdy nie napełniaj nieobciążonych poduszek do ciśnienia wyższego niż 1bar (14,5psi).
• Napełnianie należy przerwać, gdy zostanie osiągnięta wymagana lub maksymalna
wysokość, lub zostanie osiągnięte maksymalne ciśnienie robocze.

5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODUSZEK PODNOSZĄCYCH SAVA DO PRACY
Aby podnieść obiekt z pomocą poduszek potrzebne są:
1. Źródło sprężonego powietrza    
2. Sterownik
3. Reduktor ciśnienia
4. Przewody zasilające
5. Poduszki podnoszące SAVA
Źródło sprężonego powietrza
Sterownik
Reduktor ciśnienia
Przewody zasilające
Poduszki podnoszące SAVA

Ryc. 5.1: Kompletny zestaw do pracy z poduszkami podnoszącymi

Zawsze używaj kompletnego zestawu, gdy pracujesz z poduszkami podnoszącymi SAVA.
Jeżeli istnieje podejrzenie obecności par oleju w sprężonym powietrzu, użyj separatora
olejowego.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Krok 1: Ułóż poduszkę podnoszącą na wyznaczonym miejscu
Umieść poduszkę podnoszącą SAVA na wyznaczonym,
przygotowanym wcześniej miejscu. Przestrzegaj zasad opisanych
w punktach 5.1. oraz 5.2. i pamiętaj o stabilizacji podnoszonego
obiektu

Ryc. 5.2: Ułożenie poduszki podnoszącej SAVA

Krok 2: Podłącz przewody zasilające do poduszek
podnoszących SAVA
Poprzez podłączenie węży o różnych kolorach wykluczamy
możliwość pomyłki w trakcie pracy. Jeżeli stosujemy jednocześnie
kilka poduszek każda z nich powinna być połączona przewodem
w innym kolorze. Węże wyposażone są w złączki z podwójną
blokadą.
Aby połączyć przewód z poduszką należy przyłożyć złączkę
do wtyku poduszki, następnie nacisnąć, aż zabezpieczenie
zaskoczy.

Ryc. 5.3: Podłączenie przewodów łączących do poduszek podnoszących SAVA

Krok 3: Podłącz węże zasilające do sterownika
Podłącz węże zasilające do właściwej złączki umiejscowionej na
obudowie sterownika. Charakterystyczny słyszalny klik oznacza,
że połączenie zostało wykonane prawidłowo.
Zawsze całkowicie rozwijaj węże łączące. Upewnij się, że nie
są czymś przygniecione lub załamane!

Ryc. 5.4: Podłączenie przewodu do złączki sterownika

Krok 4: Przygotowanie źródła sprężonego powietrza.
Do zasilania zestawu najczęściej jest stosowana butla ze sprężonym powietrzem. Jeżeli układ jest zasilany z
innego źródła upewnij się, że:  
• do sterownika dotrze zredukowane ciśnienie; maksymalne dopuszczalne ciśnienie zasilania wynosi 12 bar
(174psi);
• złączka na przewodzie zasilającym podłączanym do złącza w sterowniku powinna być zgodna z typem 26.
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Krok 4.1: Usuń korek z zaworu butli powietrznej
Przed usunięciem korka z zaworu butli powietrznej upewnij się,
że zawór jest zakręcony. Zawór dokręca się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Wykręć korek z zaworu i umieść go w bezpiecznym miejscu.

Pokrętło zaworu butlowego
Ryc. 5.5: Usunięcie korka z zaworu butlowego

Krok 4.2: Zamontuj reduktor ciśnieniowy w zaworze butli
Zakręć zawór odcinający w reduktorze.
Włóż przyłącze reduktora do zaworu butlowego i mocno dokręć
śrubunek, patrz ryc. 5.6.
Tak zmontowany zestaw powinien leżeć na ziemi w bezpiecznym
miejscu w trakcie użytkowania.

Zawór odcinający
Ryc. 5.6: Montaż reduktora

Krok 4.3: Ustaw właściwe ciśnienie na reduktorze
Otwórz zawór butlowy. Odkręć go do końca zakresu,
następnie zakręć pół obrotu.
Manometr wlotowy powinien wskazywać wartość 200 do 300
bar (2900 or 4350 psi), w zależności od zamontowanego
zaworu.
Za pomocą pokrętła regulatora ustaw wymagane ciśnienie

Obserwuj wskazania wartości ciśnienia na manometrze
ciśnienia zredukowanego (8 lub 10 bar / 116 lub 145 psi).
Ryc. 5.7: Ustawienie reduktora

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Krok 5: Podłącz przewód zasilający do sterownika
Podłącz przewód zasilający do złączki wlotowej w sterowniku;
patrz strzałka na ryc. 5.8. W przypadku prawidłowego połączenia
przeskoczy zabezpieczenie złączki na sterowniku. Następnie
obróć obudowę złączki o 180° aby ją zamknąć.

Ryc. 5.8: Podłączenie zasilania do sterownika

Krok 6: Zasil układ odkręcając zawór odcinający na reduktorze
Zasilenie sterownika następuje po odkręceniu zaworu
odcinającego na reduktorze (odwrotnie do wskazówek zegara).

Ryc. 5.9: Odkręcenie zaworu odcinającego na reduktorze

5.3.2. UŻYWANIE STEROWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH
Zawsze obserwuj wskazania manometrów, zachowanie poduszek oraz ładunku w trakcie
podnoszenia.
W przypadku przekroczenia maksymalnego ciśnienia roboczego aktywuje się zawór
bezpieczeństwa.

5.3.2.1.

Sterownik typu “MARTWY OPERATOR”
Sterownik typu “martwy operator” umożliwia jednoczesną
obsługę jednej, dwóch lub trzech poduszek podnoszących
SAVA, w zależności od posiadanej wersji. Dźwignia pod każdym
z manometrów służy do obsługi poszczególnej linii. Przechylenie
dźwigni do przodu skutkuje wpuszczaniem powietrza do
podłączonej poduszki, natomiast przechylenie w tył wywołuje
upuszczenie powietrza (prawidłowy kierunek ruchu dźwigni
obrazują piktogramy umieszczonena obudowie). Po zwolnieniu
nacisku dźwignia wraca do pozycji „zerowej”, wywołując
zamknięcie zaworów.

Ryc. 5.10: Podwójny sterownik typu “martwy operator” w metalowej obudowie
18
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Dostępne są trzy wersje sterowników typu “martwy operator”:
Sterownik w metalowej obudowie
Sterownik w walizce

Ryc. 5.11: Sterownik potrójny w metalowej obudowie

Sterownik w plastikowej obudowie

Ryc. 5.13: Sterownik podwójny w walizce

Ryc. 5.12: Sterownik podwójny w plastikowej obudowie

5.3.2.2.

Sterownik prosty Fitting lub pompka nożna

W celu napełnienia poduszek dokręć nakrętki zabezpieczające na zaworach bezpieczeństwa sterownika lub
pompki nożnej przed otwarciem zaworów napełniających, patrz ryc. 5.14.
Poduszki zaczną się napełniać po otwarciu zaworów kulowych.

Ryc. 5.14: Sterownik podwójny prosty Fitting

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Gdy układ jest zasilany pompką nożną ciśnienie narasta podczas pracy pompką.
Aby spuścić powietrze z poduszki należy odkręcić nakrętkę zabezpieczającą na zaworze bezpieczeństwa
sterownika lub pompki nożnej.
UWAGA! Gdy stosujesz sterownik prosty lub pompkę nożną nie
jest możliwe szybkie opróżnienie poduszki. Należy zachować
ostrożność podczas napełniania poduszek podnoszących
SAVA.

Ryc. 5.15: Dokręcanie lub odkręcanie nakrętki zabezpieczającej
na zaworze bezpieczeństwa pompki nożnej

5.3.2.3.

Sterowniki ręczne

Za pomocą ręcznego sterownika typu “martwy operator” można obsługiwać jedną lub dwie poduszki podnoszące
SAVA jednocześnie, w zależności od posiadanej wersji. Sterownik obsługuje się za pomocą dwóch przycisków
umiejscowionych pod manometrem: zielony przycisk realizuje napełnianie, natomiast czerwony opróżnianie.
Zwolnienie przycisku powoduje zamknięcie zaworu.

Ryc. 5.16: Sterownik ręczny
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5.3.3. ROZŁĄCZANIE PODUSZEK PODNOSZĄCYCH SAVA
Poduszki podnoszące SAVA i pozostały osprzęt pracują pod wysokim ciśnieniem. Z uwagi na to zalecana jest
szczególna ostrożność w trakcie rozłączania układu. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Krok 1:
Zakręć zawór butli z powietrzem, patrz ryc. 5.5.
Krok 2:
Zakręć zawór odcinający na reduktorze, patrz ryc. 5.9.
Krok 3: Spuść powietrze z podłączonych poduszek
Całkowicie opróżnij poduszki za pomocą sterownika, patrz ryc. 5.10
Krok 4: Odpręż przewody łączące
Całkowicie spuść powietrze z przewodów zasilających podłączonych do układu.
Krok 5: Odłącz przewód zasilający od sterownika
Przekręć obudowę złączki do wcięcia widocznego na zdjęciu
obok (ryc. 5.17) i wciśnij obudowę w kierunku sterownika,
następnie pociągnij całą złączkę.

Ryc. 5.17: Odłączanie przewodu zasilającego od sterownika

Krok 6: Zdemontuj reduktor ciśnieniowy z zaworu butli
Odkręć śrubunek na przyłączu reduktora ciśnieniowego i wyjmij go z zaworu butlowego, patrz ryc. 5.6
Krok 7: Wkręć korek zabezpieczający do zaworu butli, patrz ryc. 5.5.
Attach the safety plug on the compressed-air cylinder as shown in Fig. 5.5.
Krok 8: Odłącz przewody zasilające od sterownika
Wciśnij złączkę na przewodzie w kierunku sterownika, następnie
odciągnij obudowę złączki i wyciągnij przewód- zabezpieczenie
powinno zwolnić się automatycznie.
Po rozłączeniu przewodów uwolni się pozostałe w układzie
powietrze.

Ryc. 5.18: Odłączanie przewodów zasilających od sterownika
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Krok 9: Usuń poduszki podnoszące SAVA z miejsca podnoszenia
Usuń poduszki z miejsca pracy i umieść je w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu.
UWAGA! Nie usuwaj poduszek podnoszących SAVA ciągnąc za przewód zasilający!
Krok 10: Odłącz przewody zasilające od poduszek
podnoszących SAVA
W tym celu wciśnij złączkę na przewodzie w kierunku poduszki,
odciągnij obudowę złączki i pociągnij całość w przeciwnym
kierunku- zabezpieczenie powinno zwolnić się automatycznie.

Ryc. 5.19: Odłączenie przewodów zasilających od poduszek
podnoszących SAVA

5.4. PROCEDURA PODNOSZENIA
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź dokładnie miejsce, w który ułożone będą poduszki.
Usuń wszelkie udłamki szkła, ostre i inne niebezpieczne przedmioty z miejsca ułożenia poduszek,
by uniknąć ryzyka ich uszkodzenia. Upewnij się, że poduszki nie będą miały kontaktu z ostrymi,
metalowymi krawędziami, końcówkami wsporników, gwoździami, śrubami itp.
Jeżeli poduszki umieszczane są na śliskim podłożu, np.:
• plamy oleju
• chemikalia mogące mieć negatywny wpływ na właściwości gumy
• lód albo śnieg,
rozsyp trochę piasku lub innego granulatu w miejscu styku albo podłóż metalową płytę pokrytą gumą jako
podkład.
Jeżeli poduszki umieszczane będą na niespójnym, grząskim terenie, zastosuj solidną podbudowę, np. metalową
płytę pokrytą gumą lub płytę pilśniową w celu zapewnienia stabilności podczas podnoszenia, a także by
ograniczyć ryzyko uślizgu poduszki lub podnoszonego obiektu.
UWAGA! Zastosowanie solidnej podbudowy w trakcie podnoszenia jest KONIECZNE.
Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań pod obiektem podtrzymywanym wyłącznie
przez poduszki podnoszące SAVA.
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Umieść poduszkę podnoszącą SAVA na przygotowanym gruncie lub podbudowie, patrz ryc. 5.20
UWAGA! Może się zdarzyć, że część ciężaru nie jest połączona z podnoszonym obiektem.
ZABRANIA SIĘ podpierania ruchomych części napełnionymi poduszkami SAVA.

BEARING SURFACE

Ryc. 5.20: Przygotowana podbudowa z zaznaczoną
powierzchnią podnoszenia (BEARING SURFACE)

Przygotowana podbudowa powinna być wystarczająco solidna, by utrzymać ciężar podnoszonego obiektu.
Powinna zostać zbudowana na solidnym gruncie, by ograniczyć ryzyko uślizgu.
W trakcie napełniania standardowych poduszek zmniejsza się ich powierzchnia
podnoszenia, a także maksymalna nośność. Wykres zmiany nośności względem wysokości
podnoszenia przedstawiają ryc. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 oraz 2.7.
Maksymalna nośność osiągana jest na początku operacji podnoszenia, gdy wysokość jest najmniejsza. (ryc.
5.20). W trakcie napełniania poduszka osiąga kulisty kształt (ryc. 5.21), równocześnie zmniejsza się jej
powierzchnia podnoszenia i nośność.

BEARING
SURFACE

Ryc. 5.21: Powierzchnia podnoszenia zmniejsza się wraz
ze wzrostem wysokości podnoszenia

Gdy poduszka osiągnie maksymalną wysokość podnoszenia, powierzchnia styku oraz nośność są najmniejsze
(ryc. 5.22).

BEARING SURFACE

Ryc. 5.22: Najmniejsza powierzchnia styku przy najwyższej
wysokości podnoszenia
Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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5.4.1. PODNOSZENIE ZA POMOCĄ JEDNEJ PODUSZKI
W sytuacji, gdy przestrzeń pomiędzy gruntem i podnoszonym obiektem przekracza 70 mm (2.8″) i jest dostępna
tylko jedna poduszka podnosząca SAVA zastosuj solidną, wystarczająco wysoką podbudowę, pozostawiając
przestrzeń jedynie na wsunięcie pustej poduszki SAVA. Górna powierzchnia podbudowy powinna zapewnić
poduszce solidne podparcie.

Ryc. 5.23: Przykład podbudowy dla nienapompowanej poduszki podnoszącej SAVA

Zbuduj solidną podbudowę po obu stronach podnoszonego obiektu (patrz ryc. 5.23). Dzięki temu, w razie
osunięcia się obiektu w skutek gwałtownej utraty powietrza w poduszce, nie spadnie on z dużej wysokościzminimalizuje to ryzyko uszkodzeń.
Ułóż poduszkę podnoszącą SAVA pomiędzy podporami tak, by było widoczne złącze napełniające. Upewnij się,
że górna powierzchnia poduszki równomiernie podeprze dolną powierzchnię podnoszonego obiektu. Zbyt mała
powierzchnia podparcia w trakcie napełniania może spowodować ześlizgnięcie się obiektu, jak również nagłe
niekontrolowane wyskoczenie poduszki spod obiektu.
Ciśnienie w poduszce powinno być powoli zwiększane aż do osiągnięcia porządanej wysokości podnoszenia,
równolegle powinny być również dokładane kolejne poziomy podbudowy, patrz ryc. 5.24.
Wstrzymaj napełnianie poduszek podnoszących na czas dokładania kolejnego poziomu
podbudowy.

Ryc. 5.24: Przykład wykonanej podbudowy – poduszka podnosząca napełniona.

Gdy zostanie osiągnięta porządana wysokość podnoszenia, powoli wypuść powietrze z poduszki podnoszącej,
by obiekt delikatnie osiadł na przygotowanej podbudowie. Jeżeli obszar działań znajduje się w miejscu pracy
poduszki usuń ją wraz z podbudową.
Gdy konieczna jest praca pod podniesionym obiektem upewnij się, że jest on dokładnie
ustabilizowany.
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5.4.2. P
 ODNOSZENIE OBIEKTU Z UŻYCIEM KILKU PODUSZEK PODNOSZĄCYCH SAVA, ZWIĘKSZANIE
NOŚNOŚCI I MAKSYMALNEJ WYOKOŚCI PODNOSZENIA
Nośność może zostać zwiększona poprzez ułożenie obok siebie dwóch poduszek podnoszących SAVA i
równomierne ich napełnianie, patrz ryc. 5.25. Nowa wartość nośności jest równa podwojonej wartości mniejszej
poduszki.

Przykład:
Nośność współpracujących poduszek podnoszących SAVA SLK 10 i SLK 14, ułożonych obok siebie i
napełnianych równomiernie wynosi 20 t (22 US t). Jest to wystarczająca wartość by podnieść obiekt ważący
15t (16,5 US t).

Q = 15t (16.5 US t)

LIFTING BAG SLK 10

-

LIFTING BAG SLK 14

Ryc. 5.25: Dwie poduszki podnoszące SAVA ułożone obok siebie w celu zwiększenia nośności

Również wysokość podnoszenia można zwiększyć używając dwóch poduszek, wystarczy położyć jedną na drugiejmetodę obrazuje ryc. 5.26 i rozdziały 5.4.2.1 i 5.4.2.2. Łączna wysokość podnoszenia zestawu poduszek równa
się sumie wysokości podnoszenia poszczególnych poduszek podnoszących SAVA. Należy jednak pamiętać, że w
takim układzie łączna nośność ograniczona jest do wartości mniejszej poduszki.

BEARING SURFACE

Ryc. 5.26: Kombinacja dwóch poduszek podnoszących SAVA w celu zwiększenia wysokości podnoszenia

UWAGA! Jeżeli nie można określić wymaganej wysokości podnoszenia wybierz największą dostępną
poduszkę, która zmieści się pod obiektem.

Przykład:
Poduszki podnoszące SAVA SLK 10 (21cm / 8″) i SLK 14 (25cm / 10″), położone jedna na drugiej mają łączną
wysokość podnoszenia 46cm (18″).

5.4.2.1.

Standardowe poduszki podnoszące SAVA
Należy pamiętać, że w celu zwiększenia wysokości podnoszenia można układać na sobie
TYLKO DWIE poduszki typów SLK, SLK-H i SLK-L.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Gdy stosujesz dwie poduszki podnoszące w celu osiągnięcia większej wysokości podnoszenia, ułóż mniejszą
poduszkę dokładnie na środku większej i zwrócić przyłącza napełniające w jedną stronę, patrz ryc. 5.27.
Przygotuj podbudowę i podkład zgodnie z procedurą dla jednej poduszki podnoszącej SAVA, patrz rozdział 5.4.1.
Następnie napełnij górną poduszkę i, jeśli to konieczne, również dolną do osiągnięcia wymaganej wysokości
podnoszenia.

Ryc. 5.27: Kombinacja dwóch poduszek poduszek podnoszących SAVA w celu
zwiększenia wysokości podnoszenia.

5.4.2.2.

Płaskie poduszki podnoszące SAVA
Należy pamiętać, że w celu zwiększenia wysokości podnoszenia można układać na sobie
TYLKO TRZY poduszki typów SFB-K i SFB-H.
W przypadku płaskich poduszek należy układać na sobie modele tego samego rozmiaru.

W przypadku zastosowania płaskich poduszek podnoszących SAVA w celu osiągnięcia większej wysokości
podnoszenia, ułóż je równo jedna na drugiej, z przyłączami napełniającymi skierowanymi w jednym kierunku,
patrz ryc. 5.28. Wystające uchwyty połącz dołączonymi paskami z karabińczykami- metodę obrazuje ryc. 5.29.
Zabieg ten zabezpieczy poduszki przed ześlizgnięciem się.
Przygotuj podbudowę i podkład zgodnie z procedurą dla jednej poduszki podnoszącej SAVA, patrz rozdział 5.4.1.

Ryc. 5.28: Kombinacja płaskich poduszek podnoszących SAVA w celu zwiększenia
wysokości podnoszenia

Korzystając z dwóch albo trzech poduszek podnoszących SAVA ułożonych jedna na dugiej, w celu podniesienia
obiektu zacznij od napełnienia poduszki ułożonej na spodzie. W przypadku opuszczania obiektu procedura jest
odwrotna- zacznij od poduszki ułożonej najwyżej.
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Ryc. 5.29: Kombinacja płaskich poduszek podnoszących SAVA w celu zwiększenia wysokości podnoszenia

5.4.3. PODNOSZENIE OBIEKTÓW O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH
5.4.3.1.

Podnoszenie rur i profili

Problem pojawia się, gdy podnoszony obiekt nie spoczywa na całej dostępnej powierzchni podoszącej oferowanej
przez poduszkę podnoszącą SAVA. Ponadto poduszka może ulec uszkodzeniu w przypadku zgięcia, lub gdy
zostanie przeciążona punktowo lub ładunkiem o ostrych krawędziach.
Aby zabezpieczyć poduszkę przed uszkodzeniem umieść na niej metalową płytę pokrytą gumą lub płytę pilśniowąpomoże to równomiernie rozłożyć ciężar podnoszonego obiektu, patrz ryc. 5.30.

Ryc. 5.30: Zabezpieczenie poduszki podnoszącej
SAVA płytą pilśniową w trakcie podnoszenia profilu
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5.4.3.2.

Podnoszenie obiektów cylindrycznych
Obiekty o kształcie cylindrycznym dużych gabarytów, takie jak zbiorniki, nie mogą być
podnoszone jedną poduszką podnoszącą SAVA. Gdy obiekt nie jest solidnie przymocowany
stoczy się z niej na samym początku podnoszenia, gdy tylko poduszka zacznie osiągać
kulisty kształt.

Z tego powodu do podnoszenia cylindrycznych obiektów używa się przynajmniej dwóch poduszek, umieszczanych
po obu stronach obiektu. Patrz ryc. 5.31. Pamiętaj, aby napełniać obie poduszki jednocześnie i równomiernie.

Ryc. 5.31: Podnoszenie dużych obiektów cylindrycznych

5.4.3.3.

Rozsuwanie i pchanie przy użyciu poduszek podnoszących SAVA

MOVING OBJECT

FIRM - FIXED LOADÅ

Poduszki podnoszące SAVA mogą również zostać użyte do rozsunięcia lub pchania obiektów; problem może
wystąpić z obiektami o cienkich ścianach- poduszka może je wygiąć lub złamać w trakcie napełniania. Z tego
powodu należy zaprzeć poduszkę o jakiś element konstrukcyjny, lub, jeśli nie jest to możliwe, włożyć między
poduszkę a obiekt płytę stalową podkrytą gumą albo płytę pilśniową, aby rozłożyć siłę na większą powierzchnię.
Patrz ryc. 5.32

Ryc. 5.32: Pchanie lub rozsuwanie obiektów
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5.5. NIESPODZIEWANE SYTUACJE
W przypadku uszkodzenia przewodów zasilających, albo któregokolwiek z pozostałych
podzespołów zestawu, należy bezzwłocznie przerwać pracę i wymienić uszkodzony element.
Praca z poduszkami lub przewodami z widocznymi pęknięciami, wybrzuszeniami lub
niepokojącymi deformacjami jest ZAKAZANA.
Jeżeli użycie poduszek podnoszących SAVA może stanowić zagrożenie dla osób
poszkodowanych lub ekipy ratowniczej, natychmiast przerwij prace. Rozważ alternatywne
metody podniesienia obiektu (dźwig, holowanie, itp.)

Pęknięciu poduszki towarzyszy bardzo głośny huk.

Tabela. 5: Niespodziewane sytuacje
NIESPODZIEWANA SYTUACJA

SKUTEK

ŚRODKI ZARADCZE

Nagły spadek ciśnienia w poduszce
podnoszącej SAVA.

Podnoszony obiekt opada w kierunku
podbudowy.

Jeżeli awarii uległ jeden z podzespołów
zastąp go sprawnym; ewentualnie wymień
wszystkie podzespoły.

Poduszka podnosząca SAVA i podnoszony
obiekt zapadają się w sposób
niekontrolowany.

Pęknięciu poduszki towarzyszy bardzo
głośny huk.  

Pomimo poprawnych wskazań na
manometrach poduszka podnosząca
SAVA nie podnosi się.   

Obiektu nie da się podnieść.

Upewnij się, czy została dobrana
odpowiednia poduszka podnosząca SAVA.

Pomimo otwartego zaworu
napełniającego manometer nie pokazuje
właściwego ciśnienia roboczego.   

Obiektu nie da się podnieść.

Skontroluj zestaw napełniający. Zbadaj
poszczególne elementy pod kątem
wycieków powietrza, wymień uszkodzone
elementy; ewentualnie wymień wszystkie
podzespoły.  

Niekontrolowany osunięcie się
podnoszonego obiektu lub poduszki
podnoszącej SAVA.  

Podnoszony obiekt nie jest
ustabilizowany.

Ostrożnie opuść obiekt, po ówczesnym
skontrolowaniu i ewentualnej korekcie
podbudowy. Następnie sprawdź
poprawność rozmieszczenia poduszek
podnoszących SAVA.

Nagłe przekroczenie ciśnienia roboczego.

SAVA lifting bag collapses, which is
accompanied by a loud bang.

Poduszka z osprzętem do
podnoszenia zabezpieczone są
zaworami bezpieczeństwa. Jeżeli
zostanie przekroczone ciśnienie
robocze natychmiast przerwij pracę i
ostrożnie opuść podnoszony obiekt na
przygotowaną podbudowę.
Skontroluj zestaw napełniający. Zbadaj
poszczególne element pod kątem
niesprawności i wymień uszkodzone
elementy, ewentualnie wymień wszystkie
podzespoły.
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5.6. AKCESORIA
Listę akcesoriów przedstawia poniższa Tabela nr 6. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z
lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę internetową.

Tabela 6: Akcesoria
NR
KATALOGOWY
528746
523002
519811
523835
595820
557311
596586
523000
517967
516191
516192
529317
517968
516193
516194
529318
544111
519807
525278
522999
76681
76682
519819
519820
528126
576803
528132
544124
579558
538320
519051
519808
519805
519806
529383
529384
519809
519810
529005
529006
529704
557311
596586
291260
291261
291262
291263
291264
291265
291266
291267
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OPIS
Butla powietrzna, 300 bar (4350 psi), 6 l (366 cu.in.)
Butla powietrzna, 200 bar (2900 psi), 1 l (122 cu.in.)
Pokrowiec na butlę powietrzną, 6 l (366 cu.in.)
Reduktor ciśnienia, 8 bar (116 psi), 200/300 bar (2900/4350 psi) – DIN
Reduktor ciśnienia, 8 bar (116 psi), 200/300 bar (2900/4350 psi) – CGA
Reduktor ciśnienia, 10 bar (145 psi), 300 bar (4351 psi) – DIN
Reduktor ciśnienia, 10 bar (145 psi), 300 bar (4351 psi) – CGA
Reduktor ciśnienia, 200 bar (2900 psi) – 8 bar (116 psi) (preset)
Wąż napełniający, 5 m (16′), żółty – 8 bar (116 psi)
Wąż napełniający, 5 m (16′), czerwony – 8 bar (116 psi)
Wąż napełniający, 5 m (16′), niebieski – 8 bar (116 psi)
Wąż napełniający, 5 m (16′), szary – 8 bar (116 psi)
Wąż napełniający, 10 m (33′), żółty – 8 bar (116 psi)
Wąż napełniający, 10 m (33′), czerwony – 8 bar (116 psi)
Wąż napełniający, 10 m (33′), niebieski – 8 bar (116 psi)
Wąż napełniający, 10 m (33′), szary – 8 bar (116 psi)
Wąż z zaworem odcinającym + zawór bezpieczeństwa, 8 bar (116 psi), 10 m (33′)
Przyłącze do pompowania kół samochodowych
Wąż z zaworem odcinającym, 0,5 m (2′), – 8 bar (116 psi)
Rozdzielacz do węży napełniających, 2 × 1 m (3′) – 8 bar (116 psi)
Sterownik Fitting pojedynczy, 8 bar (116 psi)
Sterownik Fitting podwójny, 8 bar (116 psi)
Sterownik ręczny pojedynczy typu “martwy operator”, 8 bar (116 psi)
Sterownik ręczny podwójny typu “martwy operator”, 8 bar (116 psi)
Sterownik podwójny typu “martwy operator”, 8 bar (116 psi) – plastikowa obudowa
Sterownik podwójny typu “martwy operator”, 8 bar (116 psi) – oświetlenie LED, plastikowa obudowa
Sterownik podwójny typu “martwy operator”, 8 bar (116 psi) – metalowa obudowa
Sterownik potrójny typu “martwy operator”, 8 bar (116 psi) – metalowa obudowa
Sterownik podwójny, 8 bar (116 psi) – walizka
Pompka nożna – 8 bar (116 psi)
Zawór odcinający + zawór bezpieczeństwa - 8 bar (116 psi)
Złączka redukcyjna
Zawór opony samochodowej
Przyłącze zaworu opony samochodowej
Podwójny łącznik butli powietrznych, 200/300 bar (2900/4350 psi)
Potrójny łącznik butli powietrznych, 200/300 bar (2900/4350 psi)
Uniwersalny zestaw przyłączy
Torba na zestaw przyłączy
Przyłącze do układu pneumatycznego ciężarówki
Przyłącze do układu pneumatycznego ciężarówki – złącze ślepe
Adapter do przyłącza sprężarki przemysłowej
Reduktor ciśnienia, 10 bar (145 psi), 300 bar (4350 psi)  – DIN
Reduktor ciśnienia, 10 bar (145 psi), 300 bar (4350 psi)  – CGA
Wąż napełniający, 5 m (16′), żółty – 10 bar (145 psi)
Wąż napełniający, 5 m (16′), czerwony – 10 bar (145 psi)
Wąż napełniający, 5 m (16′), niebieski – 10 bar (145 psi)
Wąż napełniający, 5 m (16′), szary – 10 bar (145 psi)
Wąż napełniający, 10 m (33′), żółty – 10 bar (145 psi)
Wąż napełniający, 10 m (33′), czerwony – 10 bar (145 psi)
Wąż napełniający, 10 m (33′), niebieski – 10 bar (145 psi)
Wąż napełniający, 10 m (33′), szary – 10 bar (145 psi)
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NR
KATALOGOWY
291290
589333
589334
291258
291259
291256
291257
291255
291286
291254
291298
579559
576565
291282
530545
529480
291282
542868
542872
556308
556309
556310
556311

OPIS
Wąż z zaworem odcinającym + zawór bezpieczeństwa, 10 bar (145 psi), 10 m (33′)
Wąż z zaworem odcinającym, 10 bar (145 psi), 0.5 m (2′)
Rozdzielacz do węży napełniających, 2 × 1 m (3′) – 10 bar (145 psi)
Sterownik Fitting pojedynczy, 10 bar (145 psi)
Sterownik Fitting podwójny, 10 bar (145 psi)
Sterownik ręczny pojedynczy typu “martwy operator”, 10 bar (145 psi)
Sterownik ręczny podwójny typu “martwy operator”, 10 bar (145 psi)
Sterownik podwójny typu “martwy operator”, 10 bar (145 psi) – plastikowa obudowa
Sterownik podwójny typu “martwy operator”, 10 bar (145 psi) – oświetlenie LED, plastikowa obudowa
Sterownik podwójny typu “martwy operator”, 8 bar (116 psi) – metalowa obudowa, 10 bar (145 psi) -  metalowa obudowa
Sterownik potrójny typu “martwy operator”, 10 bar (145 psi) – metalowa obudowa
Sterownik podwójny, 10 bar (145 psi) – walizka
Pompka nożna – 10 bar (145 psi)
Zawór odcinający + zawór bezpieczeństwa, 10 bar (145 psi)
Zestaw 4 pasków łączących trzy poduszki płaskie, pomarańczowy
Zestaw 4 pasków łączących dwie poduszki płaskie, yellow
Zawór odcinający z zaworem bezpieczeństwa 10 bar (145 psi)
Stojak na dwie butle, 6 l (366 cu.in.), modułowy system wózkowy
Stojak na cztery butle, 6 l (366 cu.in.), modułowy system wózkowy
Płyta zabezpieczająca poduszkę (metalowo-gumowa) #350
Płyta zabezpieczająca poduszkę (metalowo-gumowa) #420
Płyta zabezpieczająca poduszkę (metalowo-gumowa) #520
Płyta zabezpieczająca poduszkę (metalowo-gumowa) #670

5.7. UTYLIZACJA ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW
Produkty uszkodzone lub zniszczone, a także takie, których okres użytkowania już minął, powinny
zostać wyłączone z użytku. Ponieważ poduszki podnoszące SAVA są produktami podlegającymi
procesowi częściowego recyklingu, klasyfikowane są jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi.

5.8. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Na końcu Instrukcji Obsługi znajduje się skrócona instrukcja obsługi poduszek podnoszących
SAVA.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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6.0. KONSERWACJA I UTRZYMANIE
6.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Używaj sprzętu ochrony osobistej: gogli, rękawic i obuwia ochronnego podczas czyszczenia poduszek
podnoszacych SAVA.

6.2. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PO UŻYCIU
6.2.1. KONSERWACJA PODUSZEK PODNOSZĄCYCH SAVA PO UŻYCIU
Po każdym użyciu wyczyść i sprawdź poduszki podnoszące SAVA. Tłuste plamy
mogą powodować ślizganie się poduszek, a brud w złączu do napełniania
uniemożliwia połączenie z wężem i utrudnia przepływ powietrza lub wody.
Ustaw poduszki podnoszące SAVA złączem do góry, potrząśnij lub uderz o
podłoże, aby usunąć brud ze złącza.
Sprawdź otwór w złączu, jeśli jest wypełniony brudem, usuń go cienkim
drutem. Wyciągnij brud ze złącza; upewnij się, że nie wepchniesz go do
środka.
Użyj szczotki z twardym włosiem, aby usunąć zbrylony brud z powierzchni
poduszek. Do usuwania zabrudzeń z powierzchni nie wolno używać ostrych
przedmiotów.
Po usunięciu zbrylonego brudu, namocz plamy na powierzchni poduszki
SAVA za pomocą łagodnego roztworu detergentu do mycia naczyń i ciepłej
wody, następnie usuń resztki brudu z powierzchni poduszki. Nigdy nie używaj
benzyny, rozcieńczalników, alkoholu ani agresywnych środków czyszczących.
Opłucz poduszkę niewielką ilością czystej, zimnej wody. Silnym strumieniem
wody usuń resztki brudu i detergentu z powierzchni poduszek podnoszących
SAVA.

NIE używaj myjek wyskociśnieniowych.

Ustaw poduszkę podnoszącą SAVA pionowo, wytrzyj złącze czystą szmatką. Poczekaj, aż poduszka wyschnie.

Nie używaj do suszenia poduszek sprzętów takich jak suszarki lub inne urządzenia grzewcze.
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Dokładnie sprawdź wyczyszczone i wysuszone poduszki podnoszące w następujący sposób:
• Sprawdź, czy na poduszce nie ma pęcherzy powietrza, przecięć lub uszkodzeń mechanicznych, które mogły
być ukryte pod brudem. Oznacz wszelkie uszkodzenia lub wady kredą. Skonsultuj się z producentem lub
autoryzowanym serwisem w sprawie uszkodzenia i dalszego użytkowania poduszki podnoszącej SAVA
• Sprawdź złącze poduszki. Jeśli uszkodzenia uniemożliwiają połączenie złącza z wężem zasilającym, należy
wymienić złącze.

6.2.1.1.

Wymiana złączki w poduszce podnoszącej SAVA

Do wymiany złączki wymagane są następujące elementy:
• Zapasowe złącze (patrz lista akcesoriów),
• (2) klucze  17,
• Taśma teflonowa.
Usuń złącze z łącznika. Używając kluczy ja na Ryc. 6.1, wykręć złączkę i usuń dławik (jedynie poduszki SLK 1,
SLK 3, SLK 6, SLK-H 1, SLK-H 4, SLK-H 7 są wyposażone w dławik). Wyczyść dławik (Rys 6.2) suchą szmatką,
natomiast otwór w dławiku sprężonym powietrzem.

Rys 6.1: Wymiana złączki w poduszce podnoszącej
SAVA

Ryc.6.2: Dławik

Owiń gwint złącza zapasowego teflonową taśmą uszczelniającą. Włóż wtyk do gniazda w poduszce podnoszącej
SAVA i ręcznie dokręć, patrz Ryc. 6.3

Ryc. 6.3: Montaż złączki z zaślepką ochronną

Dokręć złącze za pomoca kluczy i zamknij zaślepką ochronną.
Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Podczas wymiany złączki w poduszce podnoszącej SAVA należy mieć na uwadze, że poduszki
typu SLK i SFB-K są wyposażone w złącza systemowe 8 barów (116 psi), a poduszki typu
SLK-H i SFB-H są wyposażone w złącza systemowe 10 barów (145 psi) ). Nieprzestrzeganie
instrukcji w tym zakresie może doprowadzić do zasilania poduszki niewłaściwym ciśnieniem.

6.2.2. KONSERWACJA WĘŻY ZASILAJĄCYCH PO UŻYCIU
Węże zasilające należy czyścić łagodnym roztworem środka do mycia naczyń i ciepłej wody po każdym użyciu.
Przepłucz węże czystą, zimną wodą.
NIE używaj myjek wyskociśnieniowych.

Sprawdź otwór we wtyku i gnieździe. Jeśli są wypełnione brudem, usuń go za pomocą cienkiego drutu. Zawsze
usuwaj brud ze złącza, nigdy nie wciskaj go do węża.
Wytrzyj węże suchą szmatką
Nie używaj do suszenia węży zasilających sprzętów takich jak suszarki lub inne
urządzenia grzewcze.
Dokładnie sprawdź oczyszczone i wysuszone węże w następujący sposób:  
• Sprawdź, czy nie ma żadnych przecięć i uszkodzeń. Zaznacz uszkodzenie lub wadę. Skonsultuj się z
producentem lub autoryzowanym serwisem w sprawie uszkodzenia i dalszego użytkowania węży.
• Sprawdź wtyk. Jeśli uszkodzenia uniemożliwiają połączenie ze złączem węża, należy wymienić wąż.
• Sprawdź gniazdo. Jeśli uszkodzenia uniemożliwiają połączenie ze złączem poduszki podnoszącej SAVA, należy
wymienić wąż.

6.2.3. KONSERWACJA STEROWNIKÓW PO UŻYCIU
Czyść i konserwuj sterowniki zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z kontrolerów.

6.3. KONSERWACJA PREWENCYJNA
Konserwacja prewencyjna obejmuje obowiązkową kontrolę poduszek podnoszących SAVA i związanego z nimi
sprzętu do podnoszenia, przeprowadzania testów i wymiany uszkodzonych części.
Załączone listy kontrolne mogą być pomocne podczas przeprowadzania konserwacji prewencyjnej.
Podczas konserwacji prewencyjnej zawsze należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.
Zawsze używaj środków ochrony osobistej podczas kontroli i testów. Strażacy i członkowie zespołów ratunkowych
powinni używac adekwatnych środków ochrony osobistej. Inni użytkownicy powinni nosić kask ochronny, gogle,
rękawice i obuwie ochronne.  
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Przestrzegaj instrukcji BHP

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania testu należy natychmiast przerwać
test i skonsultować się z producentem lub jego upoważnionym przedstawicielem w sprawie
dalszych kroków.

Testy funkcjonalności, które są przeprowadzane pod ciśnieniem, są dozwolone tylko wtedy,
gdy nie stwierdzono żadnych usterek podczas wcześniejszej inspekcji wizualnej.
Jeżeli ostatni zaplanowany okresowy test poduszki podnoszącej SAVA nie został
przeprowadzony lub istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa lub
niezawodności produktu, zabrania się przeprowadzania testu funkcjonalności określonego w
rozdziale 6.3.1.2, ponieważ może to być niebezpieczne. Przeprowadzaj okresowe testy przed
testem fukcjonalności.
Niedozwolone jest używanie poduszek podnoszących SAVA jeśli badanie wizualne lub
funkcjonalne wykazuje uszkodzenia lub wycieki z poduszek SAVA lub nieprawidłowości w
działaniu urządzenia.

6.3.1. INTERWAŁY KONTROLNE
Poduszki podnoszące SAVA
TEST

INTERWAŁY KONTROLNE

PRZEPROWADZONE PRZEZ

PROCEDURA

Inspekcja wizualna

• Po każdym użyciu
• Corocznie

Osoba wykwalifikowana do obsługi
poduszek podnoszących SAVA

Rozdział  6.3.1.1.

Test fukcjonalności

• Po każdym użyciu
• Corocznie

Osoba wykwalifikowana do obsługi
poduszek podnoszących SAVA

Rozdział  6.3.1.2.

Test okresowy

5, 10 i 13 rok po wyprodukowaniu
i / lub jeżeli pojawią się
wątpliwości co do bezpieczeństwa
i niezawodności produktu

Producent lub osoba upoważniona
przez producenta

INTERWAŁY KONTROLNE

PRZEPROWADZONE PRZEZ

Reduktor ciśnienia
TEST

PROCEDURA

Inspekcja wizualna

• Po każdym użyciu
• Corocznie

Osoba wykwalifikowana do obsługi
poduszek podnoszących SAVA

Rozdział  6.3.1.3.

Test fukcjonalności

• Po każdym użyciu
• Corocznie

Osoba wykwalifikowana do obsługi
poduszek podnoszących SAVA

Rozdział  6.3.1.4.

Test okresowy

5, 10 i 13 rok po wyprodukowaniu
i / lub jeżeli pojawią się
wątpliwości co do bezpieczeństwa
i niezawodności produktu

Producent lub osoba upoważniona
przez producenta

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Wąż zasilający
TEST

INTERWAŁY KONTROLNE

PRZEPROWADZONE PRZEZ

PROCEDURA

Inspekcja wizualna

• Po każdym użyciu
• Corocznie

Osoba wykwalifikowana do obsługi
poduszek podnoszących SAVA

Rozdział  6.3.1.5.

Test fukcjonalności

• Po każdym użyciu
• Corocznie

Osoba wykwalifikowana do obsługi
poduszek podnoszących SAVA

Rozdział  6.3.1.6.

Test okresowy

5, 10 i 13 rok po wyprodukowaniu
i / lub jeżeli pojawią się
wątpliwości co do bezpieczeństwa
i niezawodności produktu

Producent lub osoba upoważniona
przez producenta

INTERWAŁY KONTROLNE

PRZEPROWADZONE PRZEZ

Sterownik
TEST

PROCEDURA

Inspekcja wizualna

• Po każdym użyciu
• Corocznie

Osoba wykwalifikowana do obsługi
poduszek podnoszących SAVA

Rozdział  6.3.1.7.

Test fukcjonalności

• Po każdym użyciu
• Corocznie

Osoba wykwalifikowana do obsługi
poduszek podnoszących SAVA

Rozdział  6.3.1.8.

Test okresowy

5, 10 i 13 rok po wyprodukowaniu
i / lub jeżeli pojawią się
wątpliwości co do bezpieczeństwa
i niezawodności produktu

Producent lub osoba upoważniona
przez producenta

6.3.1.1.

Inspekcja wizualna poduszek podnoszących SAVA
Poniższy test może być przeprowadzony wyłącznie na wolnym powietrzu.

Jeśli poduszka podnosząca nie przeszła testu fukcjonalności, należy ją wycofać z dalszego
użytkowania. W razie wątpliwości co do powagi uszkodzenia, należy ją skontrolować przez
producenta.

Sterownik do przeprowadzania niniejszego inspekcji, musi być sprawdzany okresowo.

Podczas inspekcji wizualnej poduszki podnoszące są sprawdzane pod kątem uszkodzeń. Kontrola obejmuje
następujące kroki:
1. Kontrola wzrokowa:
a. stanu złącza,
b. czytelności etykiety,
c. stanu uchwytów,
d. stanu zaślepki ochronnej
2. Podłączenie opróżnionej poduszki podnoszącej zgodnie z opisem w rozdziale 5.3. Sprawdź, czy złącze
prawidłowo się łączy / rozłącza.
3. Napełnij poduszkę podnoszącą do 0,2-krotnego ciśnienia roboczego.
4. Wizualnie sprawdź poduszkę podnoszącą pod kątem poniższych uszkodzeń:
a. wybrzuszenia,
b. przebicia,
c. zanieczyszczenia stałe
d. rozdarcia
e. inne uszkodzenia mechaniczne.
5. Za pomocą pędzla nałóż odrobinę wody z mydłem na całą powierzchnię poduszki SAVA wraz z
połączeniem. Sprawdzić wzrokowo szczelność poduszki podnoszącej SAVA i połączenia.
6. Opróżnij i odłącz poduszkę podnoszącą zgodnie z opisem w rozdziale 5.3.
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Poduszka podnosząca

Etykieta

Uchwyt

Złącze z zaślepką
ochronną
Ryc. 6.4: Poduszka podnosząca SAVA

W celu zapewnienia ciągłości inspekcji poduszki podnoszącej wypełnij raport z testu wg załącznika 1.

6.3.1.2.

Test fukcjonalności poduszek podnoszących SAVA
Poniższy test może być przeprowadzony wyłącznie na wolnym powietrzu. Zachowaj bezpieczną
odległość między obecnymi osobami, a obiektem badawczym i sąsiednimi budynkami.

Jeśli poduszka podnosząca nie przeszła testu funkcjonalności, należy ją wycofać z dalszego
użytkowania. W razie wątpliwości co do powagi uszkodzenia poduszki podnoszącej, należy ją
skontrolować przez producenta.

Poduszki podnoszące muszą przejść inspekcję wizualną, aby zakwalifikować je do testu
fukcjonalności.

W razie wątpliwości, czy poduszki podnoszące są bezpieczne do użycia lub poddawania
testom, przed wykonaniem jakichkolwiek testów skonsultuj się z producentem w sprawie
sposobu testowania.

Podczas przeprowadzania testu funkcjonalności wysokociśnieniowa poduszka podnosząca
może ulec uszkodzeniu, dlatego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Jeśli ostatni zaplanowany okresowy test poduszki podnoszącej SAVA nie został
przeprowadzony lub powstają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa lub
niezawodności produktu, nie wolno przeprowadzać testu funkcjonalności, ponieważ może to
być niebezpieczne. Przeprowadzaj okresowe testy przed wykonaniem testu fukcjonalności.
Sterownik do przeprowadzania niniejszego testu, musi być sprawdzany okresowo.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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W teście funkcjonalności poduszki podnoszące są sprawdzane pod kątem prawidłowego działania w
następujący sposób:
1. Podłącz poduszkę  SAVA zgodnie z opisem w rozdziale 5.3.
2. Napompuj poduszkę SAVA do 0,5-krotnego ciśnienia roboczego.
3. Poduszka podnosząca SAVA działa prawidłowo, jeśli ciśnienie wewnątrz niej nie spadnie o więcej niż 10%
w ciągu 15 minut.
Zmniejsz ciśnienie w poduszce do 0,2-krotnego ciśnienia roboczego i sprawdź poduszkę podnoszącą pod kątem:
a. przecieków,
b. deformacji,
c. uszkodzeń,
d. widocznych elementów zbrojenia poduszki,
e. głębokich nacięć,
f. rozwarstwień,
g. innych uszkodzeń.
W celu zapewnienia ciągłości testu funkcjonalności poduszki podnoszącej wypełnij raport z testu wg
załącznika 1.

6.3.1.3.

Inspekcja wizualna reduktora ciśnienia

Podczas inspekcji wizualnej reduktor ciśnienia sprawdzany jest pod kątem uszkodzeń. Kontrola obejmuje
następujące kroki:    
1. Sprawdzenie, czy uszczelka (O-ring) jest włożona w gniazdo przyłącza napełniającego, nie jest uszkodzona.
2. Sprawdzenie, czy gwintowane przyłącze napełniające nie jest uszkodzone.
3. Sprawdzenie, czy żaden z manometrów nie jest uszkodzony, naniesione są prawidłowe wskazania
maksymalnego ciśnienia.
4. Sprawdzenie, czy manometry są zabezpieczone osłonami, które nie są uszkodzone
5. Sprawdzenie, czy pokrętło sterujące regulatorem ciśnienia porusza się płynnie.
6. Sprawdzenie, czy zawór odcinający nie jest uszkodzony i działa płynnie.
7. Sprawdzenie, czy wąż zasilający nie jest rozdarty, przebity ani uszkodzony, nie ma sztywnych obszarów
powstałych w wyniku działania kwasów itp.
8. Sprawdzenie, czy złącze węża nie jest uszkodzone.
Osłona manometru

Manometry

Zawór odcinający
Gwintowane przyłącze
napełniające
Wąż zasilający

Uszczelka (O-ring)

Pokrętło regulatora
ciśnienia

Ryc. 6.5: Reduktor ciśnienia

W celu zapewnienia ciągłości inspekcji wizulanej reduktora ciśnienia wypełnij raport z testu wg załącznika 2.
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6.3.1.4.

Test fukcjonalności reduktora ciśnienia

Podczas testu fukcjonalności reduktor ciśnienia jest sprawdzany pod kątem prawidłowego działania.
Test obejmuje następujące kroki:
1. Podłącz reduktor ciśnienia do całkowicie wypełnionej butli ze sprężonym powietrzem.
2. Zamknij zawór odcinający na reduktorze ciśnienia.
3. Otwórz zawór w butli ze sprężonym powietrzem.
4. Sprawdź, czy lewy manometr wskazuje ciśnienie w butli.
5. Sprawdź, czy prawy manometr wskazuje ciśnienie zredukowane.
6. Lekko otwórz zawór odcinający, aby uwolnić trochę powietrza. Obróć dźwignię regulatora ciśnienia i
monitoruj właściwy manometr, aby sprawdzić, czy ciśnienie można regulować w całym obszarze roboczym.
7. Zamknij zawór odcinający i ustaw ciśnienie zredukowane na maksymalne ciśnienie robocze.
8. Nanieś trochę wody z mydłem, aby sprawdzić, czy zawór odcinający jest szczelny.
9. Ustaw ciśnienie zredukowane na 12 barów (174 psi) i upewnij się, że zawór bezpieczeństwa nie został
jeszcze aktywowany.
10. Ustaw ciśnienie zredukowane na 6 barów (87 psi).
11. Podłącz wąż reduktora do gniazda wlotowego sterownika. Sprawdź, czy złączka węża reduktora
odpowiednio się łączy i rozłącza z gniazdem wlotowym sterownika.
12. Otwórz zawór odcinający w reduktorze.
13. Nanieś wodę z mydłem, aby sprawdzić szczelność połączenia między wężem a reduktorem oraz wężem i
złączką.
14. Opróżnij układ i rozłącz poszczególne elementy zgodnie z opisem w rozdziale 5.3.3.
W celu zapewnienia ciągłości testu funkcjonalności reduktora ciśnienia wypełnij raport z testu wg załącznika 2.  

6.3.1.5.

Inspekcja wizualna węży zasilających

Podczas inspekcji wizualnej węże zasilające sprawdzane są pod kątem uszkodzeń i poprawności działania;
kontrola obejmuje następujące kroki:   
1. Sprawdzenie, czy gniazdo nie ma wad wizualnych i i działa prawidłowo.
2. Sprawdzenie, czy wtyk nie ma wad wizualnych i działa prawidłowo.
3. Sprawdzenie, czy gniazdo i wtyk są właściwie połączone.
4. Sprawdzenie, czy wąż jest wolny od przetarć, przebić i wszelkich innych uszkodzeń, takich jak sztywne
odcinki powstałe w wyniku narażenia na działanie kwasu itp.
Wąż

Gniazdo

Wtyk
Ryc. 6.6: Wąż zasilający

W celu zapewnienia ciągłości inspekcji wizualnej węży zasilających wypełnij raport z testu wg załącznika 3.  
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6.3.1.6.

Test fukcjonalności węży zasilających

Podczas testu fukcjonalności wąż zasilający jest sprawdzany pod kątem prawidłowego działania.
Test obejmuje następujące kroki:  
1. Podłącz reduktor ciśnienia do butli ze spreżonym powietrzem, a sterownik do reduktora jak opisano w
rozdziale 5.3.1 Ustaw ciśnienie zredukowane na 6 barów (87 psi).
2. Podłącz wtyk węża do gniazda sterownika i sprawdź, czy gniazdo i wtyk prawidłowo się łączą / rozłączają.
3. Podłącz wtyk poduszki podnoszącej do gniazda węża napełniającego i sprawdź, czy wtyk poduszki
podnoszącej i gniazdo węża prawidłowo się łączą / rozłączają.
4. Odłącz gniazdo węża zasilającego od wtyku poduszki podnoszącej.
5. Ustaw dźwignię sterującą w pozycji napełniania i / lub naciśnij przycisk napełniania i / lub ustaw zawór
w pozycji całkowicie otwartej i poczekaj, aż ciśnienie na sterowniku przestanie rosnąć. Następnie zwolnij
dźwignię sterującą / przycisk lub zamknij zawór.
6. Nanieś wodę z mydłem i sprawdź szczelność złączek i węży.
7. Opróżnij układ i rozłącz poszczególne elementy, jak opisano w rozdziale 5.3.3.
W celu zapewnienia ciągłości testu funkcjonalności węży zasilających wypełnij raport z testu wg załącznika 3.

6.3.1.7.

Inspekcja wizualna sterowników

STEROWNIK PROSTY (FITTING)
Podczas inspekcji wizualnej sterownik prosty sprawdzany jest pod kątem uszkodzeń i poprawności działania.
Kontrola obejmuje następujące kroki:   
1. Sprawdzenie, czy gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone i działa prawidłowo.
2. Sprawdzenie, czy gniazda wylotowe nie są uszkodzone, działają prawidłowo.
3. Sprawdzenie, czy zawory odcinające nie są uszkodzone, działają płynnie.
4. Sprawdzenie, czy manometry są zabezpieczone osłonami oraz ich stan.
5. Sprawdzenie, czy manometry nie są uszkodzone oraz czy są oznaczone wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego.
6. Sprawdzenie, czy zawory bezpieczeństwa nie są uszkodzone i nie mają widocznych usterek.
7. Sprawdzenie, czy nakrętkę zabezpieczającą zaworów bezpieczeństwa można płynnie dokręcać /
odkręcać.
Gniazdo wylotowe

Manometr

Osłona manometru
Zawór bezpieczeństwa
Nakrętka
zabezpieczająca

Zawór odcinający

Gniazdo wlotowe

Ryc. 6.7: Sterownik prosty (fitting)

W celu zapewnienia ciągłości inspekcji wizualnej sterownika prostego (fitting) wypełnij raport z testu wg
załącznika 4.
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STEROWNIK RĘCZNY
Podczas inspekcji wizualnej sterownik ręczny sprawdzany jest pod kątem uszkodzeń i poprawności działania.
Kontrola obejmuje następujące kroki:   
1. Sprawdzenie, czy gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone i działa prawidłowo.
2. Sprawdzenie, czy gniazda wylotowe nie są uszkodzone, działają prawidłowo.
3. Sprawdzenie, czy przyciski do napełniania nie są uszkodzone i działają płynnie.
4. Sprawdzenie, czy przyciski do opróżniania nie są uszkodzone i działają płynnie.
5. Sprawdzenie, czy manometry nie są uszkodzone oraz czy są oznaczone wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego.
6. Sprawdzenie, czy zawory bezpieczeństwa nie są uszkodzone i nie mają widocznych usterek.
7. Sprawdzenie, czy obudowa i uchwyt nie są uszkodzone.
Gniazdo wylotowe

Manometr

Zawór bezpieczeństwa

Przycisk do opróżniania

Obudowa

Uchwyt

Przycisk do napełniania

Gniazdo wlotowe

Ryc.6.8: Sterownik ręczny

W celu zapewnienia ciągłości inspekcji wizualnej sterownika ręcznego wypełnij raport z testu wg załącznika 5.  
STEROWNIK TYPU “MARTWY OPERATOR” – W OBUDOWIE METALOWEJ
Podczas inspekcji wizualnej sterownik typu “martwy operator” w obudowie metalowej, sprawdzany jest pod
kątem uszkodzeń i poprawności działania. Kontrola obejmuje następujące kroki:   
1. Sprawdzenie, czy gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone i działa prawidłowo.
2. Sprawdzenie, czy gniazda wylotowe nie są uszkodzone, działają prawidłowo.
3. Sprawdzenie, czy dźwignie sterujące nie są uszkodzone i działają płynnie.
4. Sprawdzenie, czy manometry są zabezpieczone osłonami oraz ich stan.
5. Sprawdzenie, czy manometry nie są uszkodzone oraz czy są oznaczone wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego.
6. Sprawdzenie, czy zawory bezpieczeństwa nie są uszkodzone i nie mają widocznych usterek
7. Sprawdzenie, czy obudowa nie jest uszkodzona.
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Gniazdo wlotowe

Gniazdo wylotowe

Zawór bezpieczeństwa
Osłona manometru
Manomentr

Obudowa

Dźwignia sterująca

Ryc.6.9: Sterownik typu “martwy operator” – w obudowie metalowej

W celu zapewnienia ciągłości inspekcji wizualnej sterownika typu “martwy operator” w obudowie metalowej,
wypełnij raport z testu wg załącznika 6.  
STEROWNIK TYPU “MARTWY OPERATOR” – W OBUDOWIE Z TWORZYWA
Podczas inspekcji wizualnej sterownik typu “martwy operator”  w obudowie z tworzywa, sprawdzany jest pod
kątem uszkodzeń i poprawności działania; kontrola obejmuje następujące kroki
1. Sprawdzenie, czy gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone i działa prawidłowo.
2. Sprawdzenie, czy gniazda wylotowe nie są uszkodzone, działają prawidłowo.
3. Sprawdzenie, czy dźwignie sterujące nie są uszkodzone i działają płynnie.
4. Sprawdzenie, czy manometry nie są uszkodzone oraz czy są oznaczone wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego.
5. Sprawdzenie, czy obudowa nie jest uszkodzona.
Gniazdo wylotowe

Gniazdo wlotowe

Manometr

Obudowa

Dźwignia sterująca
Ryc.6.10: Sterownik typu “martwy operator” – w obudowie z tworzywa

W celu zapewnienia ciągłości inspekcji wizualnej sterownika typu “martwy operator” w obudowie z tworzywa,
wypełnij raport z testu wg załącznika 7.  
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STEROWNIK TYPU “MARTWY OPERATOR” W WALIZIE TRANSPORTOWEJ
Podczas inspekcji wizualnej sterownik typu “martwy operator” w walizie transportowej sprawdzany jest pod
kątem uszkodzeń i poprawności działania. Kontrola obejmuje następujące kroki:   
1. Sprawdzenie, czy gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone i działa prawidłowo.
2. Sprawdzenie, czy gniazda wylotowe nie są uszkodzone, działają prawidłowo.
3. Sprawdzenie, czy dźwignie sterujące nie są uszkodzone i działają płynnie.
4. Sprawdzenie, czy manometry są zabezpieczone osłonami oraz ich stan.
5. Sprawdzenie, czy manometry nie są uszkodzone oraz czy są oznaczone wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego.
6. Sprawdzenie, czy zawory bezpieczeństwa nie są uszkodzone i nie mają widocznych usterek
7. Sprawdzenie, czy waliza nie jest uszkodzona.
Waliza

Zawór bezpieczeństwa
Gniazdo wlotowe

Gniazdo wylotowe
Osłona manomentru
Manometr

Dźwignia sterująca
Ryc.6.11: Sterownik typu “martwy operator” w walizie transportowej

W celu zapewnienia ciągłości inspekcji wizualnej sterownika typu “martwy operator”w walizie transportowej,
wypełnij raport z testu wg załącznika 8.
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6.3.1.8.

Test funkcjonalności sterowników

Podczas testu fukcjonalności sterownik jest sprawdzany pod kątem prawidłowego działania. Test obejmuje
następujące kroki:  
1. Podłącz reduktor ciśnienia i butlę ze sprężonym powietrzem do gniazda wlotowego sterownika, jak
opisano w rozdziale 5.3.1 Jednocześnie sprawdź, czy wtyk na wężu reduktora ciśnienia i gniazdo wlotowe
sterownika prawidłowo łączą / rozłączają się.  
2. Podłącz wąż zasilający do gniazda wylotowego sterownika i wtyku poduszki podnoszącej, jak opisano
w rozdziale 5.3.1 Jednocześnie sprawdź, czy wtyk węża napełniającego i gniazdo wylotowe sterownika
prawidłowo łączą / rozłączają się. Podłączony wąż zasilający musi wcześniej przejść test funkcjonalności.
3. Otwórz zawór butli ze sprężonym powietrzem, ustaw ciśnienie zreukowane na 3 bary (44 psi) i otwórz
zawór odcinający w reduktorze, jak opisano w rozdziale 5.3.1.
4. Przesuń dźwignię sterującą do pozycji napełniania lub naciśnij przycisk napełniania. Następnie zwolnij
dźwignię sterującą / przycisk. Gdy dźwignia sterująca jest ustawiona w pozycji napełniania lub naciśnięty
jest przycisk napełniania, poduszka podnosząca powinna zacząć się napełniać.
OSTRZEŻENIE: Ciśnienie w poduszce podnoszącej SAVA nie może przekraczać
wartości 0,2-krotnego ciśnienia roboczego.

5. Przesuń dźwignię sterującą do pozycji opróżniania lub naciśnij przycisk opróżniania lub odkręć nakrętkę
zabezpieczającą na zaworze bezpieczeństwa, aby całkowicie opróżnić poduszkę podnoszącą.  

6. Odłącz poduszkę podnoszącą.
7. Ustaw ciśnienie zredukowane na 6 barów (87 psi) i przesuń dźwignię sterującą do pozycji napełniania lub
naciśnij przycisk napełniania i poczekaj, aż ciśnienie na manometrze przestanie rosnąć.  

8. Ustaw ciśnienie zredukowane od 11 do 12 barów (od 160 do 174 psi).
9. Odczytaj ciśnienie na manometrze badanej sekcji sterownika i odczekaj 5 minut. W tym czasie wartość

ciśnienia na manometrze badanej sekcji sterownika nie może spaść, ani wzrosnąć o więcej niż 10%.
a. Jeśli odchylenie ciśnienia mieści się w granicach tolerancji, badana sekcja sterownika przeszła test.
b. Jeśli ciśnienie wzrasta, zawór sterownika jest uszkodzony. Sterownik nie nadaje się do dalszego    
użytkowania.
c. Jeśli ciśnienie spadnie, nanieś trochę wody z mydłem, aby sprawdzić, czy połączenie między gniazdem
wylotowym a wtykiem na wężu przecieka.  
10. Przesuń dźwignię sterującą do pozycji napełniania lub naciśnij przycisk napełniania i sprawdź
działanie zaworu bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa powinien otwierać się w obszarze pomiędzy
maksymalnym ciśnieniem roboczym a wartością stanowiącą 1,1-krotności maksymalnego ciśnienia
roboczego.  
11. Przesuń dźwignię sterującą do pozycji wypuszczania powietrza lub naciśnij przycisk opróżniania, odkręć
nakrętkę zabezpieczającą na zaworze bezpieczeństwa i opróżnij wąż zasilający.   
12. Zamknij zawór odcinający na reduktorze, przesuń dźwignię sterującą do pozycji napełniania, a następnie
do pozycji wypuszczania lub naciśnij przycisk napełniania, a następnie opróżnij lub odkręć nakrętkę
zabezpieczającą na zaworze bezpieczeństwa, aby ciśnienie w systemie spadło. Odłącz wąż zasilający od
sterownika. W przypadku sterowników prostych zamknij zawór odcinający w reduktorze i ustaw zawór
sterownika w pozycji całkowicie otwartej.  
13. Powtórz kroki od 2 do 12 dla wszystkich sekcji sterownika.  
14. Nanieś wodę z mydłem i sprawdź szczelność złączek i węży.  
W celu zapewnienia ciągłości testu funckjonalności akcesoriów, wypełnij raport z testu wg załączników 4 – 8.
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6.4. CZAS UŻYTKOWANIA
Datę produkcji poduszek podnoszących SAVA można określić na podstawie numeru seryjnego: pierwsze dwie
cyfry oznaczają miesiąc, a dwie kolejne - rok produkcji.
Miesiąc produkcji

Rok produkcji
Ryc. 6.12: Numer seryjny na poduszce podnoszącej SAVA

Przykład z Ryc.6.12 pokazuje poduszkę podnoszącą SAVA wyprodukowaną w listopadzie (11) 2018 roku (18).
Poduszki podnoszące SAVA są wykonane z gumy, przez co narażone są na naturalny proces
starzenia. Nawet jeśli inspekcja wizualna wykazuje, że poduszka SAVA jest nadal w dobrym
stanie, należy ją wyłączyć z użytkowania po 15 latach, z uwagi na możliwe oznaki starzenia
wewnątrz materiału.

6.5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
USTERKA

PRZYCZYNA

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

Manometr na wlocie reduktora nie
wskazuje właściwego ciśnienia.  

• Pusta butla na sprężone powietrze.

• Wymień / napełnij butlę.

• Zamknięty zawór butli ze spężonym
powietrzem

• Otwórz zawór butli.

Nie można ustawić wymaganego ciśnienia
zredukowanego.

• Regulator ciśnienia zablokowany
ciśnieniem zwrotnym z butli.

• Na krótko (1s) otwórz zawór odcinający
w reduktorze. Spróbuj ustawić ciśnienie
ponownie.

• Usterka regulatora ciśnienia w
reduktorze.

• Wymień reduktor.

• Usterka manometru ciśnienia
zredukowanego.

• Wymień manometr ciśnienia
zredukowanego.

Wąż zasilający reduktora nie może być
prawidłowo wpięty do gniazda wlotowego
sterownika.

• Zanieczyszczenia we wtyku i/lub
gnieździe.

• Czyszczenie wtyku i/lub gniazda.

• Uszkodzony wtyk i/lub gniazdo.

• Wymiana wtyku i/lub gniazda.

Wąż zasilający nie może być prawidłowo
wpięty do gniazda sterownika.

• Zanieczyszczenia we wtyku i/lub
gnieździe.

• Czyszczenie wtyku i /lub gniazda.

• Uszkodzony wtyk i/lub gniazdo.

• Wymiana wtyku i/lub gniazda.

• Usterka zaworu bezpieczeństwa.

• Wymiana sterownika.

• Nakrętka zabezpieczająca jest
odkręcona.*

• Dokręcenie nakrętki zabezpieczającej
na zaworze bezpieczeństwa.

• Zablokowane wtyk i/lub gniazdo.

• Czyszczenie gniazda i /lub wtyku.

Pomimo aktywacji dźwigni do napełniania
poduszka podnosząca SAVA nie napełnia
się.

• Niewłaściwie podłączony wąż zasilający. • Sprawdzenie i ponowne podłączenie
węża.
• Uszkodzony lub nieszczelny wąż
•
Wymiana węża.
zasilający.
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USTERKA
Pomimo aktywacji dźwigni do opróżniania
poduszka podnosząca SAVA nie opuszcza
się.

PRZYCZYNA
• Zablokowane wtyk i/lub gniazdo.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Ostrzeżenie!
Zachowaj szczególną
ostrożność podczas
wykonywania poniższej
procedury.
1. Upewnij się, że ładunek jest prawidłowo
ustabilizowany, aby zapewnić
bezpieczeństwo podczas opróżniania
poduszki SAVA.
2. Zamknij zawór w butli ze sprężonym
powietrzem.
3. Opróżnij wszystkie poduszki
podnoszące SAVA podłączone do
sterownika.
4. Odłącz węże zasilające od poduszek
podnoszących SAVA, z których nie
zostało spuszczone powietrze.
Zachowaj ostrożność.
5. Jeśli poduszka podnosząca SAVA
nadal nie opróżnia się, wyczyść wtyk
w pouduszce za pomocą metalowego
pręta. Zachowaj szczególną ostrożność.

Zaplanowane okresowe testy poduszki
podnoszącej SAVA lub akcesoriów nie
zostały przeprowadzone.

• Nieprzestarzeganie Instrukcji Obsługi.  

Ostrzeżenie!
Używanie sprzętu, który nie
został poddany testom jest
zabronione.
Wykonanie testów okresowych przed
dalszym użyciem sprzętu

* Dotyczy to sterowników z zaworem kulowym i sterownika z pompą nożną.  
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7. WARUNKI GWARANCJI
7.1.

WARUNKI OGÓLNE

7.1.1.

 iniejsze warunki gwarancji obowiązują jak w przypadku produktów ochrony środowiska i ratownictwa,
N
wytwarzanych przez TBSLO, Obszar Produktów Produkty ochrony środowiska i ratownictwa (Produkty).
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków gwarancji byłoby sprzeczne z jakimikolwiek
obowiązkowymi przepisami prawnymi w jakiejkolwiek konkretnej jurysdykcji, takie postanowienie
stosuje się w maksymalnym zakresie przewidzianym przez takie obowiązkowe przepisy prawne.

7.1.2.

 rodukty, które mogą być sprzedawane przez TBSLO Product Area Produkty ochrony środowiska
P
i ratownicze, ale nie są przez nie wytwarzane, nie są objęte niniejszą gwarancją i są sprzedawane
wyłącznie z gwarancjami, jeśli takie istnieją, przez ich oryginalnego producenta.

7.2.

ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI

7.2.1.

 by wystąpić z roszczeniem o naprawę szkody zgodnie z niniejszą gwarancją, Nabywca musi postępować
A
zgodnie z instrukcjami zarządzania produktami dostępnymi pod adresem:
www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals

7.3.

GWARANCJA

7.3.1.

T BSLO gwarantuje Nabywcy, że przez okres dwunastu (12) miesięcy od dostawy produktu, pozostanie
on wolny od wad materiałowych i wykonawczych, z zastrzeżeniem poprawnej eksploatacji, jak również
sposobu przechowywania. Dla poduszek wysokociśnieniowych okres gwarancji wynosi dwadzieścia
cztery (24) miesiące.

7.3.2.

 iniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi
N
gwarancję przydatności handlowej do określonego celu.

7.4.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

7.4.1.

Gwarancja nie obejmuje wad produktów powstałych w wyniku użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem,
bądź niewłaściwego użytkowania (np. podpalenie, umyślne uszkodzenie, niewłaściwa instalacja i/lub
niewłaściwa konserwacja), użycia nieautoryzowanych akcesoriów lub jeśli naprawy nie zostały wykonane
przez TBSLO lub jej autoryzowanych przedstawicieli.  

7.4.2.

 warancja zostanie również wyłączona, a TBSLO nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku
G
wystąpienia sił wyższych, takich jak np.:
• wojna lub groźba wojny, sabotażu, powstania zamieszek;
• wszystkie prawa, ograniczenia, przepisy, regulaminy, zakazy lub wszelkie inne środki podejmowane
przez organy rządowe, parlamentarne lub lokalne;
• przepisy importowe lub eksportowe lub embarga;
• strajki lub spory handlowe (jeśli dotyczą pracowników Producenta);
• trudności z zaopatrzeniem w surowce, siłę roboczą, paliwa, części lub maszyny;
• zanik zasilania, awaria maszyn.

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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7.4.3.

T BSLO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki w produktach wytworzonych zgodnie z
rysunkami, projektami i/lub specyfikacją dostarczoną przez nobywcę

7.4.4.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia.

7.5.

UDZIELENIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI

7.5.1.

 abywca jest zobowiązany do przyjęcia dostawy produktów i wykonania standardowej kontroli produktu
N
w trakcie dostawy.

7.5.2.

 szelkie roszczenia Nabywcy dotyczące produktu zgłoszone inaczej niż drogą pisemną do TBSLO w
W
terminie ośmiu dni od wykrycia wady lub dwunastu miesięcy od daty dostarczenia produktu (dwadzieścia
czetry miesiące w przypadku poduszek wysokociśnieniowych), uważa się za nieważne. Odkrycie wady
uznaje się za mające miejsce, w momencie, gdy wada mogła zostać racjonalnie wykryta przez Nabywcę.

7.5.3.

 .5.3.
7
Zgłoszenie gwarancyjne musi zawierać co najmniej następujące dane:
• numer części,
• numer seryjny,
• opis awarii
	
i musi być poparty odpowiednimi dowodami, takimi jak zdjęcia itp. Na żądanie TBSLO musi mieć
możliwość skontrolowania produktu.
7.5.4.

 ramach niniejszej gwarancji, każdy produkt z podejrzeniem wady produkcyjnej lub materiałowej
W
powinien zostać odesłany w celu kontroli do TBSLO Product Area Environmental protection and rescue
products, Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, Slovenia.

7.6.

ŚRODKI ZARADCZE

7.6.1.

T BSLO podejmuje decyzję w sprawie roszczenia w ciągu czterdziestu pięciu dni od otrzymania pełnej
dokumentacji i produktu zgodnie z ppkt. 7.5.

7.6.2.

 przypadku, gdy zgłoszone roszczenie okaże się uzasadnione, TBSLO zdecyduje o formie usunięcia
W
wady:
• naprawa produktu,
• wymiana wadliwych podzespołów,
• wymiana produktu na nowy, gdy naprawa nie jest możliwa, lub
• zwrot kosztu zakupu produktu lub jego wadliwych podzespołów.

7.6.3.

 przypadku uznania roszczenia gwarancyjnego TBSLO zwraca dystrybutorowi lub nabywcy (w zależności
W
od konkretnego przypadku) pełną kwotę wraz z kosztami przesyłki.

7.6.4.

 rodki zaradcze zawarte w artykule 7.6 stanowią jedyne i wyłączne zadośćuczynienie w przypadku
Ś
naruszenia gwarancji. W celu uniknięcia wątpliwości TBSLO nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe,
wynikowe i/lub niepieniężne szkody lub szkody o porównywalnym skutku. Łączna odpowiedzialność
TBSLO w odniesieniu do wszelkich strat powstałych w związku z umową / zamówieniem / jakimkolwiek
innym dokumentem stanowiącym podstawę sprzedaży produktów lub w związku z nimi jest ograniczona
do kwoty równej zafakturowanemu zyskowi dla dostarczonych produktów. Wszelkie wyłączenia lub
ograniczenia odpowiedzialności są uzgadniane w celu rozszerzenia na korzyść wszystkich podmiotów w
grupie TBSLO
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7.7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.7.1. Żadne oświadczenie lub działanie Trelleborg Slovenija d.o.o., wyraźne lub dorozumiane, inne niż określone
w niniejszym dokumencie, nie stanowi gwarancji.
7.7.2. Jakiekolwiek zastosowanie ogólnych warunków i zasad stosowanych przez nabywcę, gdziekolwiek zostało
to określone, jest niniejszym wyraźnie wyłączone, niezależnie od jakichkolwiek postanowień takich
ogólnych warunków i zasad stanowiących inaczej
7.7.3. Niniejsze oświadczenie gwarancyjne podlega prawu Republiki Słowenii, z wyłączeniem zasad kolizyjnych.
Kranj, January 2019

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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PA Environmental protection products (PA EKO)
Jesteśmy działem Trelleborg Slovenija d.o.o.
Produkujemy I sprzedajemy gumowe wyroby wspierające
ochronę środowiska, ratownictwo oraz przemysł. Nasz dział
został powołany ponad trzydzieści lat temu i przez cały
czas funkcjonowania zmienia się, by sprostać aktualnym i
przyszłym wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów.

WWW.SAVATECH.EU
WWW.SAVATECH.COM
Instrukcja użytkowania: Wysokociśnieniowe poduszki podnoszące

Environmental protection products
phone: +386 (0)4 206 6388
e-mail: info.eko@savatech.si
fax: +386 (0)4 206 6390
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia

03/2020

Załączniki
do
instrukcji obsługi
Savatech, d.o.o.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK 1:

Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: Wysokociśnieniowe poduszki podnoszące

ZAŁĄCZNIK 2:

Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: Reduktor ciśnienia

ZAŁĄCZNIK 3:

Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: Wąż zasilający

ZAŁĄCZNIK 4:

Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: Sterownik prosty (fitting)

ZAŁĄCZNIK 5:

Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: Sterownik RĘCZNY

ZAŁĄCZNIK 6:

Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: Sterownik typu „martwy operator”
w obudowie metalowej

ZAŁĄCZNIK 7:

Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: Sterownik typu „martwy operator”
w obudowie plastikowej

ZAŁĄCZNIK 8:

Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: Sterownik typu „martwy operator”
w walizce transportowej

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

ZAŁĄCZNIK 1: Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności:
WYSOKOCIŚNIENIOWE PODUSZKI PODNOSZĄCE
NUMER SERYJNY

Kontrolę wykonał:

DATA PRODUKCJI

Data:

Proszę zaznaczyć uszkodzenia na zdjęciu.

INSPEKCJA WIZUALNA
Sterownik do przeprowadzania niniejszego inspekcji, musi być sprawdzany okresowo.

1

Gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone.

TAK

NIE

2

Etykieta jest czytelna.

TAK

NIE

3

Uchwyty nie są uszkodzone.

TAK

NIE

4

Złącze jest zabezpieczone zaślepką ochronną.

TAK

NIE

Podłącz poduszkę do osprzętu i napełnij do 0,2-krotności ciśnienia roboczego
5

Poduszka nie posiada wybrzuszeń.

TAK

NIE

6

Poduszka nie jest przebita.

TAK

NIE

7

Poduszka nie jest przecięta.

TAK

NIE

8

Poduszka nie jest rozdarta.

TAK

NIE

9

Poduszka nie posiada innych uszkodzeń mechanicznych.

TAK

NIE

10

Powierzchnia poduszki jest szczelna.  

TAK

NIE

11

Złącze poduszki jest szczelne.  

TAK

NIE

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE INSPEKCJĘ WIZUALNĄ:
Inspekcję przeprowadził:

Data:

Podpis:

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

A1-1

TEST FUNKCJONALNOŚCI
Poniższy test może być przeprowadzony wyłącznie na wolnym powietrzu.
Jeśli poduszka podnosząca nie przeszła testu fukcjonalności, należy ją wycofać z
dalszego użytkowania. W razie wątpliwości co do powagi uszkodzenia, należy ją
skontrolować przez producenta.

Sterownik do przeprowadzania niniejszego testu, musi być sprawdzany okresowo.

Sterownik do przeprowadzania niniejszego testu, musi być sprawdzany okresowo.

12

Zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych wartościach
(Wprowadź wartość ciśnienia na początku i po 15 minutach testu)
(Dopuszczalny spadek ciśnienia w trakcie testu wynosi 10%)

Ciśnienie na początku
testu

Ciśnienie po
15 min

TAK

NIE

Zmniejsz ciśnienie w poduszce do 0,2-krotności ciśnienia roboczego i sprawdź pod kątem.
13

Poduszka jest szczelna.

TAK

NIE

14

Poduszka nie posiada zniekształceń.

TAK

NIE

15

Poduszka nie nosi śladów uszkodzeń.

TAK

NIE

16

Poduszka nie ma widocznych elementów zbrojenia.

TAK

NIE

17

Poduszka nie posiada głębokich nacięć.

TAK

NIE

18

Poduszka nie jest rozerwana.

TAK

NIE

19

Poduszka nie posiada innych uszkodzeń.

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE TEST FUNKCJONALNOŚCI:
Test przeprowadził:
Podpis:

A1-2

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

TAK
Data:

NIE

ZAŁĄCZNIK 2: Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: REDUKTOR
CIŚNIENIA
Proszę zaznaczyć uszkodzenia na zdjęciu.

INSPEKCJA WIZUALNA
1

Uszczelka (O-ring) w gnieździe przyłącza napełniającego, nie jest uszkodzona.

TAK

NIE

2

Gwintowane przyłącze napełniające nie jest uszkodzone.

TAK

NIE

3

Żaden z manometrów nie jest uszkodzony, naniesione są prawidłowe wskazania
maksymalnego ciśnienia.  

TAK

NIE

4

Manometry są zabezpieczone osłonami, które nie są uszkodzone.  

TAK

NIE

5

Pokrętło sterujące regulatorem ciśnienia porusza się płynnie.  

TAK

NIE

6

Zawór odcinający nie jest uszkodzony i działa płynnie.  

TAK

NIE

7

Wąż zasilający nie jest uszkodzony.

TAK

NIE

8

Złącze węża nie jest uszkodzone.

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE INSPEKCJĘ WIZUALNĄ:
Inspekcję przeprowadził:

TAK

NIE

Data:

Podpis:

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

A2-1

TEST FUNKCJONALNOŚCI
9

Reduktor ciśnienia i butla ze sprężonym powietrzem łączą się bez
trudności.

TAK

NIE

10

lewy manometr wskazuje ciśnienie w butli.  

TAK

NIE

11

prawy manometr wskazuje ciśnienie zredukowane.

TAK

NIE

12

Ciśnienie można regulować w całym obszarze roboczym.  

TAK

NIE

13

Zawór odcinający jest szczelny.

TAK

NIE

14

Zawór bezpieczeństwa NIE aktywuje się przy nastawie 12 barów (174
psi).  

TAK

NIE

16

Złączka węża reduktora odpowiednio się łączy/rozłącza z gniazdem
wlotowym sterownika.

TAK

NIE

18

Połączenie pomiędzy wężem a reduktorem ciśnienia jest szczelne.

TAK

NIE

19

Wąż zasilający reduktora jest szczelny.

TAK

NIE

20

Złączka węża reduktora ciśnieniowego jest szczelna.  

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE TEST FUNKCJONALNOŚCI:
Test przeprowadził:
Podpis:

A2-2

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

TAK
Data:

NIE

ZAŁĄCZNIK 3: Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: WĄŻ
ZASILAJĄCY
Proszę zaznaczyć uszkodzenia na zdjęciu.

INSPEKCJA WIZUALNA
1

Gniazdo nie jest uszkodzone.

TAK

NIE

2

Wtyk nie jest uszkodzony.

TAK

NIE

3

Gniazdo i wtyk łącza się prawidłowo.

TAK

NIE

4

Wąż nie jest uszkodzony.

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE INSPEKCJĘ WIZUALNĄ:
Inspekcję przeprowadził:

TAK

NIE

Data:

Podpis:

TEST FUNKCJONALNOŚCI
6

Wtyk węża prawidłowo łączy / rozłącza się z gniazdem sterownika.

TAK

NIE

7

Gniazdo węża prawidłowo łączy / rozłącza się z wtykiem poduszki podnoszącej.

TAK

NIE

9

Wtyk węża jest szczelny

TAK

NIE

10

Gniazdo węża jest szczelne.

TAK

NIE

11

Wąż zasilający jest szczelny.

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE TEST FUNKCJONALNOŚCI:
Test przeprowadził:

TAK

NIE

Data:

Podpis:

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

A3-1

ZAŁĄCZNIK 4: Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: STEROWNIK
PROSTY (FITTING)
Proszę zaznaczyć uszkodzenia na zdjęciu.

INSPEKCJA WIZUALNA
1

Gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone; prawidłowo łączy / rozłącza się z wężem
zasilającym reduktora ciśnienia

TAK

NIE

2

Gniazda wylotowe nie są uszkodzone; prawidłowo łączą / rozłączają się z wężami
zasilającymi.

TAK

NIE

3

Manometry nie są uszkodzone; prawidłowo oznaczono wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego

TAK

NIE

4

Manometry są zabezpieczone osłonami; osłony nie są uszkodzone

TAK

NIE

5

Zawory odcinające nie są uszkodzone, działają płynnie

TAK

NIE

6

Zawory bezpieczeństwa nie są uszkodzone; nie mają widocznych usterek

TAK

NIE

7

Nakrętkę zabezpieczającą zaworów bezpieczeństwa można płynnie dokręcać /
odkręcać

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE INSPEKCJĘ WIZUALNĄ:
Inspekcję przeprowadził:
Podpis:

A4-1

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

TAK
Data:

NIE

TEST FUNKCJONALNOŚCI
8

9
10

11

Wtyk węża reduktora odpowiednio łączy / rozłącza
się z gniazdem wlotowym sterownika.  

Wtyk węża zasilającego odpowiednio łączy /
rozłącza się z gniazdem wylotowym sterownika.  
Zawór odcinający w pozycji otwartej, poduszki
podnoszące wypełniają się.
Zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych
wartościach.
(Wprowadź wartość ciśnienia na manometrze
testowym na początku testu i po 5 minutach)
(Dopuszczalna zmiana ciśnienia wynosi ± 10% w
odniesieniu do ciśnienia na początku badania)

TAK

NIE

SEKCJA 1

SEKCJA 2

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie na
początku testu

Ciśnienie po
5 minutach

Ciśnienie na
początku testu

Ciśnienie po
5 minutach

TAK

NIE

TAK

NIE

Jeśli spadek ciśnienia przekracza dopuszczalne wartości, należy zaaplikować wodę z mydłem na obszar wycieku na gnieździe
wylotowym.
Jeśli wzrost ciśnienia przekroczy dopuszczalne wartości, zawór odcinający sterownika jest uszkodzony.
Jeżeli zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych wartościach, sterownik jest szczelny, kolumna dla pozycji 12 nie musi być
wypełniona.
12

Gniazdo wylotowe jest szczelne.

13

Zawór bezpieczeństwa otwiera się w
dopuszczalnych wartościach.
(Wprowadź wartości ciśnienia roboczego sterownika
i ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa dla
każdej z sekcji).
(Dopuszczalny zakres wartości otwarcia zaworu
bezpieczeństwa wynosi od 1 do 1.1 krotności
ciśnienia roboczego)

14

Sekcja sterownika pozytywnie przeszła test.

15

Gniazdo wlotowe sterownika jest szczelne.  

TAK

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie
robocze
sterownika

Ciśnienie
otwarcia zaworu
bezpieczeństwa

Ciśnienie
robocze
sterownika

Ciśnienie
otwarcia zaworu
bezpieczeństwa

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE TEST FUNKCJONALNOŚCI:
Test przeprowadził:

NIE

TAK

NIE

Data:

Podpis:

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

A4-2

ZAŁĄCZNIK 5: Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: STEROWNIK
RĘCZNY
Proszę zaznaczyć uszkodzenia na zdjęciu.

INSPEKCJA WIZUALNA
1

Gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone; prawidłowo łączy się / rozłącza z wężem
zasilającym reduktora ciśnienia

TAK

NIE

2

Gniazda wylotowe nie są uszkodzone; prawidłowo łączą się / rozłączają z wężami
zasilającymi.

TAK

NIE

3

Manometry nie są uszkodzone; prawidłowo oznaczono wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego

TAK

NIE

4

Przyciski do napełniania nie są uszkodzone i działają płynnie

TAK

NIE

5

Przyciski do opróżniania nie są uszkodzone i działają płynnie

TAK

NIE

6

Zawory bezpieczeństwa nie są uszkodzone; nie mają widocznych usterek

TAK

NIE

7

Obudowa i uchwyt nie są uszkodzone; nie mają widocznych usterek

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE INSPEKCJĘ WIZUALNĄ:
Inspekcję przeprowadził:
Podpis:

A5-1

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

TAK
Data:

NIE

TEST FUNKCJONALNOŚCI
8

9
10

11

Wtyk węża reduktora odpowiednio łączy / rozłącza
się z gniazdem wlotowym sterownika.  

Wtyk węża zasilającego odpowiednio łączy /
rozłącza się z gniazdem wylotowym sterownika.  
Przycisk do napełniania jest aktywowany, poduszka
podnosząca wypełnia się.
Zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych
wartościach.
(Wprowadź wartość ciśnienia na manometrze
testowym na początku testu i po 5 minutach)
(Dopuszczalna zmiana ciśnienia wynosi ± 10% w
odniesieniu do ciśnienia na początku badania)

TAK

NIE

SEKCJA 1

SEKCJA 2

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie na
początku testu

Ciśnienie po
5 minutach

Ciśnienie na
początku testu

Ciśnienie po
5 minutach

TAK

NIE

TAK

NIE

Jeśli spadek ciśnienia przekracza dopuszczalne wartości, należy zaaplikować wodę z mydłem na obszar wycieku na gnieździe
wylotowym.
Jeśli wzrost ciśnienia przekroczy dopuszczalne wartości, zawór odcinający sterownika jest uszkodzony.
Jeżeli zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych wartościach, sterownik jest szczelny; kolumna dla pozycji 12 nie musi być
wypełniona.
12

Gniazdo wylotowe jest szczelne.

13

Zawór bezpieczeństwa otwiera się w
dopuszczalnych wartościach.
(Wprowadź wartości ciśnienia roboczego sterownika
i ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa dla
każdej z sekcji).
(Dopuszczalny zakres wartości otwarcia zaworu
bezpieczeństwa wynosi od 1 do 1.1 krotności
ciśnienia roboczego)

14

Sekcja sterownika pozytywnie przeszła test.

15

Gniazdo wlotowe sterownika jest szczelne.  

TAK

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie
robocze
sterownika

Ciśnienie
otwarcia zaworu
bezpieczeństwa

Ciśnienie
robocze
sterownika

Ciśnienie
otwarcia zaworu
bezpieczeństwa

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE TEST FUNKCJONALNOŚCI:
Test przeprowadził:

NIE

TAK

NIE

Data:

Podpis:

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

A5-2

ZAŁĄCZNIK 6: Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: STEROWNIK
TYPU „MARTWY OPERATOR” W OBUDOWIE METALOWEJ
Proszę zaznaczyć uszkodzenia na zdjęciu.

INSPEKCJA WIZUALNA
1

Gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone; prawidłowo łączy się / rozłącza z wężem
zasilającym reduktora ciśnienia

TAK

NIE

2

Gniazda wylotowe nie są uszkodzone; prawidłowo łączą się / rozłączają z wężami
zasilającymi.

TAK

NIE

3

Manometry nie są uszkodzone; prawidłowo oznaczone wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego

TAK

NIE

4

Manomentry są zabezpieczone osłonami; osłony nie są uszkodzone.  

TAK

NIE

5

Dźwignie sterujące nie są uszkodzone, działają płynnie.  

TAK

NIE

6

Zawory bezpieczeństwa nie są uszkodzone; nie mają widocznych usterek

TAK

NIE

7

Obudowa nie jest uszkodzona.

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE INSPEKCJĘ WIZUALNĄ.:
Inspekcję przeprowadził:
Podpis:

A6-1

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

TAK
Data:

NIE

TEST FUNKCJONALNOŚCI
8

Wtyk węża reduktora odpowiednio się
łączy / rozłącza z gniazdem wlotowym
sterownika.

TAK

NIE

SEKCJA 1
9
10

11

Wtyk węża zasilającego odpowiednio się
łączy / rozłącza z gniazdem wylotowym
sterownika.
Gdy dźwignia sterująca jest ustawiona w
pozycji napełniania, poduszka podnosząca
napełnia się.
Zmiana ciśnienia mieści się w
dopuszczalnych wartościach.
(Wprowadź wartość ciśnienia na
manometrze testowym na początku testu i
po 5 minutach)
(Dopuszczalna zmiana ciśnienia wynosi
± 10% w odniesieniu do ciśnienia na
początku badania)

SEKCJA 2

SEKCJA 3

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie
na początku
testu

Ciśnienie
po 5
minutach

Ciśnienie
na początku
testu

Ciśnienie
po 5
minutach

Ciśnienie
na początku
testu

Ciśnienie
po 5
minutach

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Jeśli spadek ciśnienia przekracza dopuszczalne wartości, należy zaaplikować wodę z mydłem na obszar wycieku na gnieździe
wylotowym.
Jeśli wzrost ciśnienia przekroczy dopuszczalne wartości, zawór odcinający sterownika jest uszkodzony.
Jeżeli zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych wartościach, sterownik jest szczelny; kolumna dla pozycji 12 nie musi być
wypełniona.
12

13

14
15

Gniazdo wylotowe jest szczelne.
Zawór bezpieczeństwa otwiera się w
dopuszczalnych wartościach.
(Wprowadź wartości ciśnienia roboczego
sterownika i ciśnienia otwarcia zaworu
bezpieczeństwa dla każdej z sekcji).
(Dopuszczalny zakres wartości otwarcia
zaworu bezpieczeństwa wynosi od 1 do 1.1
krotności ciśnienia roboczego)
Sekcja sterownika pozytywnie przeszła
test.

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie
otwarcia
otwarcia
otwarcia
robocze
robocze
robocze
zaworu bezzaworu bezzaworu bezsterownika
sterownika
sterownika
pieczeństwa
pieczeństwa
pieczeństwa

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Gniazdo wlotowe sterownika jest szczelne.  

TAK

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE TEST FUNKCJONALNOŚCI.
Test przeprowadził:

TAK

NIE

TAK

NIE

Data:

Podpis:

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

A6-2

ZAŁĄCZNIK 7: Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: STEROWNIK
TYPU „MARTWY OPERATOR” W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ
Please mark damages in the picture.

INSPEKCJA WIZUALNA
1

Gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone; prawidłowo łączy się / rozłącza z wężem
zasilającym reduktora ciśnienia

TAK

NIE

2

Gniazda wylotowe nie są uszkodzone; prawidłowo łączą się / rozłączają z wężami
zasilającymi.

TAK

NIE

3

Manometry nie są uszkodzone; prawidłowo oznaczone wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego

TAK

NIE

4

Dźwignie sterujące nie są uszkodzone i działają płynnie.

TAK

NIE

5

Obudowa nie jest uszkodzona.

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE INSPEKCJĘ WIZUALNĄ:
Inspekcję przeprowadził:
Podpis:

A7-1

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

TAK
Data:

NIE

TEST FUNKCJONALNOŚCI
6

7
8

9

Wtyk węża reduktora odpowiednio łączy / rozłącza
się z gniazdem wlotowym sterownika.  

Wtyk węża zasilającego odpowiednio łączy /
rozłącza się z gniazdem wylotowym sterownika.
Gdy dźwignia ustawiona jest w pozycji napełniania,
poduszka napełnia się.
Zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych
wartościach.
(Wprowadź wartość ciśnienia na manometrze testowym na początku testu i po 5 minutach)
(Dopuszczalna zmiana ciśnienia wynosi ± 10% w
odniesieniu do ciśnienia na początku badania)

TAK

NIE

SEKCJA 1

SEKCJA 2

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie na
początku testu

Ciśnienie po
5 minutach

Ciśnienie na
początku testu

Ciśnienie po
5 minutach

TAK

NIE

TAK

NIE

Jeśli spadek ciśnienia przekracza dopuszczalne wartości, należy zaaplikować wodę z mydłem na obszar wycieku na gnieździe
wylotowym.
Jeśli wzrost ciśnienia przekroczy dopuszczalne wartości, zawór odcinający sterownika jest uszkodzony.
Jeżeli zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych wartościach, sterownik jest szczelny; kolumna dla pozycji 10 nie musi być
wypełniona.
10

Gniazdo wylotowe jest szczelne.

11

Zawór bezpieczeństwa otwiera się w dopuszczalnych wartościach.
(Wprowadź wartości ciśnienia roboczego sterownika
i ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa dla
każdej z sekcji).
(Dopuszczalny zakres wartości otwarcia zaworu
bezpieczeństwa wynosi od 1 do 1.1 krotności
ciśnienia roboczego).

12

Sekcja sterownika pozytywnie przeszła test.

13

Gniazdo wlotowe sterownika jest szczelne.  

TAK

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie
robocze
sterownika

Ciśnienie
otwarcia zaworu
bezpieczeństwa

Ciśnienie
robocze
sterownika

Ciśnienie
otwarcia zaworu
bezpieczeństwa

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE TEST FUNKCJONALNOŚCI:
Test przeprowadził:

NIE

TAK

NIE

Data:

Podpis:

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

A7-2

ZAŁĄCZNIK 8: Raport z inspekcji wizualnej oraz testu funkcjonalności: STEROWNIK
TYPU „MARTWY OPERATOR” W WALIZCE TRANSPORTOWEJ
Proszę zaznaczyć uszkodzenia na zdjęciu.

INSPEKCJA WIZUALNA
1

Gniazdo wlotowe nie jest uszkodzone; prawidłowo łączy się / rozłącza z wężem
zasilającym reduktora ciśnienia

TAK

NIE

2

Gniazda wylotowe nie są uszkodzone; prawidłowo łączą się / rozłączają z wężami
zasilającymi.

TAK

NIE

3

Manometry nie są uszkodzone; prawidłowo oznaczone wskazania maksymalnego
ciśnienia roboczego

TAK

NIE

4

Sprawdzenie, czy manometry są zabezpieczone osłonami oraz ich stan.  

TAK

NIE

5

Dźwignie sterujące nie są uszkodzone i działają płynnie.

TAK

NIE

6

Sprawdzenie, czy zawory bezpieczeństwa nie są uszkodzone i nie mają widocznych
usterek

TAK

NIE

7

Walizka transportowa nie jest uszkodzona.

TAK

NIE

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE INSPEKCJĘ WIZUALNĄ:
Inspekcję przeprowadził:
Podpis:

A8-1

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

TAK
Data:

NIE

TEST FUNKCJONALNOŚCI
8

9
10

11

Wtyk węża reduktora odpowiednio łączy / rozłącza
się z gniazdem wlotowym sterownika.  

Wtyk węża zasilającego odpowiednio łączy /
rozłącza się z gniazdem wylotowym sterownika.
Gdy dźwignia sterująca jest ustawiona w pozycji
napełniania, poduszka podnosząca napełnia się.
Zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych
wartościach.
(Wprowadź wartość ciśnienia na manometrze
testowym na początku testu i po 5 minutach)
(Dopuszczalna zmiana ciśnienia wynosi ± 10% w
odniesieniu do ciśnienia na początku badania)

TAK

NIE

SEKCJA 1

SEKCJA 2

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Ciśnienie na
początku testu

Ciśnienie po
5 minutach

Ciśnienie na
początku testu

Ciśnienie po
5 minutach

TAK

NIE

TAK

NIE

Jeśli spadek ciśnienia przekracza dopuszczalne wartości, należy zaaplikować wodę z mydłem na obszar wycieku na gnieździe
wylotowym.
Jeśli wzrost ciśnienia przekroczy dopuszczalne wartości, zawór odcinający sterownika jest uszkodzony.
Jeżeli zmiana ciśnienia mieści się w dopuszczalnych wartościach, sterownik jest szczelny; kolumna dla pozycji 12 nie musi być
wypełniona.
12

Gniazdo wylotowe jest szczelne.

TAK

NIE

13

Zawór bezpieczeństwa otwiera się w
Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie robocze
Ciśnienie robocze
dopuszczalnych wartościach.
otwarcia zaworu
otwarcia zaworu
sterownika
sterownika
(Wprowadź wartości ciśnienia roboczego sterownika
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa
i ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa dla
każdej z sekcji).
(Dopuszczalny zakres wartości otwarcia zaworu
bezpieczeństwa wynosi od 1 do 1.1 krotności
TAK
NIE
TAK
NIE
ciśnienia roboczego).

14

Sekcja sterownika pozytywnie przeszła test.

15

Gniazdo wlotowe sterownika jest szczelne.  

TAK

NIE
TAK

PRODUKT PRZESZEDŁ POZYTYWNIE TEST FUNKCJONALNOŚCI:
Test przeprowadził:

TAK

NIE

TAK

NIE
NIE

TAK

NIE

Data:

Podpis:

Trelleborg Slovenija, d.o.o.

A8-2

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
PA Environmental protection products (PA EKO)
Jesteśmy działem Trelleborg Slovenija d.o.o.
Produkujemy I sprzedajemy gumowe wyroby wspierające
ochronę środowiska, ratownictwo oraz przemysł. Nasz dział
został powołany ponad trzydzieści lat temu i przez cały
czas funkcjonowania zmienia się, by sprostać aktualnym i
przyszłym wymaganiom i oczekiwaniom naszych klientów.

WWW.SAVATECH.EU
WWW.SAVATECH.COM
Instrukcja użytkowania: Wysokociśnieniowe poduszki podnoszące

Environmental protection products
phone: +386 (0)4 206 6388
e-mail: info.eko@savatech.si
fax: +386 (0)4 206 6390
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia
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